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Jednadvacet km tlakových hadic,
2,2 km potrubí, různé profese...

Italka Fede ve vyloučené lokalitě
učí malé Romy i písmena a číslice

Tolik vítězství v poháru nemá
nikdo – Dukla má o jedno méně!

Bezpečnostní heslo měsíce: Znalost předpisů je základem bezpečné práce.

Důstojné rozloučení s 9. květnem
Z podzemí šachty
Důlního závodu 1 byl
slavnostně vyvezen
poslední vozík s uhlím.
Historie kdysi slavného
dolu byla dopsána

Se šachtou se přišly rozloučit
desítky pamětníků
Slavnostnímu ukončení hornické
činnosti v uvedené lokalitě, které
provázely hornické písně v podání dechového orchestru Jaroslava
Šindela, byli přítomni členové vedení společnosti OKD ve slavnostních krojích – generální ředitel Dale Ekmark, výkonný ředitel
Antonín Klimša, provozní ředitel
Pavel Hadrava, personální ředitelka Radka Naňáková, zástupci
hornických obcí a další, včetně zástupců mnoha sdělovacích prostředků. Nechyběli ani zástupci kroužků krojovaných horníků se svými slavnostními prapory. V prostoru náraziště vtažné
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PROSTŘEDNÍ SUCHÁ /STONAVA –
Po 56 letech nepřetržité činnosti dotěžil jeden z kdysi slavných
dolů ostravsko-karvinského revíru – 9. květen. Ve čtvrtek 24. března dopoledne byl z jeho podzemí
na pomezí Horní Suché a Stonavy
slavnostně vyvezen poslední vozík naložený kusy černého uhlí.
Symbolicky tak byla ukončena
těžba, která začala v roce 1960.
Petr Puffer (vlevo) s Romanem Badurou podávají řediteli DZ 1 Boleslavu Kowalczykovi hlášení o výjezdu posledního vozíku
s uhlím z lokality 9. květen.
jámy se už předem shromáždily
desítky bývalých i současných zaměstnanců šachty a OKD. Mezi
nimi také jeden z bývalých ředitelů, dnes už třiaosmdesátiletý Antonín Macura či Rudolf
Zmuda, který byl před 56 lety přítomen výjezdu prvního vozíku
s vykopaným uhlím (15. 11. 1960)
z právě uzavírané šachty.

Důl 9. květen – to byli
především lidé
Ještě dříve, než byl vyvezen slavnostně vyzdobený vozík s uhlím,
se po hornické hymně Hornický

stav budiž velebený ujal slova ředitel Důlního závodu 1 Boleslav
Kowalczyk, který zrekapituloval
nejvýznamnější události v dlouholeté historii Dolu 9. květen
(více na str. 6 a 7). Kromě historických milníků, nejvýraznějších výsledků v těžbě a ražbě nezapomněl na lidi, na ty, kteří
šachtě věnovali kus svého života. „Mým cílem není hledat dějinnou pravdu, ale přiblížit v krátkosti životopis šachty,” zdůraznil
Kowalczyk. „Šachty, která vytěžila 73 milionů tun uhlí. Z něho
bychom mohli postavit dvaadva-

vztahy s jinými podniky, kulturní akce a mnoho a mnoho dalších
aktivit. Důl 9. květen tvořili všichni ti, kteří se podíleli na vydobytí
černého nerostu, kteří pracovali v dole či na povrchu, dřevišti či
v úpravně. Zvláště bych chtěl upozornit na roli žen. Mnozí si myslí,
že těžba uhlí je výhradně mužskou záležitostí, ale není tomu
tak. Vzpomeňme na ženy v úpravně u přebíracích pásů či jejich nelehkou práci na dřevišti, ale také
na asistentky, uklízečky, kuchařky či účetní. Ty všechny pomáhaly zajišťovat chod této šachty.
Vzdávám hold všem zaměstnancům Dolu 9. květen, kteří kdy tady
pracovali a pracují,” řekl na závěr
Kowalczyk.

Havíři vyvezli poslední
vozík s uhlím
Pak už požádal generálního ředitele OKD o povolení k vytažení
posledního vozíku. Po obdržení
souhlasu požádal závodního dolu
lokality Darkov Davida Hájka, aby
vydal patřičné pokyny. Poté už zarachotila těžní klec a z ní vyjel poslední vozík tlačený hlavním předákem Romanem Badurou a vedoucím úseku Petrem Pufferem.
Ti pak svému řediteli podali hlášení, ve kterém sdělili, že uhlí bylo
jejich kolektivem vytěženo z porubu 467 501 ze sloje Václav s mocností 1,4 metru – z prvního a zároveň posledního rubání v ostravské sloji lokality 9. květen. Jejich
kolektiv v něm vykopal přes čtvrt

cet Cheopsových pyramid – jednu pyramidu každého 2,5 roku.
V šachtě bylo vyraženo 608 kilometrů chodeb a překopů provozní metráže, což je vzdálenost
(po silnicích) z Českého Těšína až
do Aše, ale pod zemí. Jde o šachtu, která měla své hrdiny, významné osobnosti a vynikající výsledky,” podotkl ředitel a pokračoval: „Důl 9. květen, to nebyla
jen práce. To byli především lidé,
sídliště na Novém Světě, sídliště
v Albrechticích, rekreační střediska, podpora vzpěračů, fotbalu,
dechovky, mažoretek, družební

Ministři se setkali nejen s těžaři
Návštěva ministrů navazovala
na prosincové setkání v Karviné
a nedávné představení souboru opatření vlády pro případně

Vláda má připravena opatření
pro propouštěné horníky
Na tiskové konferenci, která
po jednání následovala, ministr
Mládek výsledky shrnul následovně: „Jednali jsme s vedením OKD
a chtěli jsme slyšet jasné slovo, jak
si to těžaři představují s propouštěním v letošním roce, jaké mají
plány. Dozvěděli jsme se pouze to,
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KARVINÁ – O situaci a aktuálním dění
v těžební společnosti OKD a také
o přípravě konsolidačního plánu, který by měl být vládě představen na počátku druhého kvartálu,
jednali 24. března v Karviné představitelé společnosti OKD s ministrem průmyslu a obchodu Janem
Mládkem a ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou.

propuštěné zaměstnance těžební společnosti. V doprovodu hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka a vládního
zmocněnce Jiřího Cienciały ministři nejdříve hovořili s představiteli měst na Karvinsku, hornickými odboráři a vedením společnosti OKD. V průběhu setkání s těžaři byli členové vlády informováni
(jako už dříve), že v OKD je prioritně řešena otázka provozování
Důlního závodu 3 (Paskov), což
je hlavní úkol letošního roku. Dále
pak bylo zopakováno, že OKD
chce k 1. červenci propustit ohlášených 345 lidí a nabídnout jim
dohodu. Zaměstnancům, kteří
budou chtít nyní OKD dobrovolně opustit, hodlá ﬁrma nabídnout
až šestiměsíční odstupné, což je
v souladu s kolektivní smlouvou.

Ministryně Michaela Marksová a ministr Jan Mládek na tiskové konferenci
v Karviné ujišťovali, že stát je na propuštění zaměstnanců OKD připraven.

co napsali Úřadu práce v Ostravě,
tedy že chtějí propustit k 1. červenci až 345 zaměstnanců z různých
závodů OKD. To by mělo proběhnout pokud možno na dobrovolné
bázi těch, kteří o to projeví zájem.
Ujištění, zda nebude následovat
ve druhé polovině roku další propouštění, jsme nedostali. Byli jsme
odkázáni na to, že bude nutné jednat s novými vlastníky OKD, skupinou Ad Hoc Group. Ta však tak
rychle nestihla udělat operaci vymazání akcií, které vrátili Zdeněk
Bakala a Peter Kadas, a bude ještě
chvilku trvat, než skutečně budou
zapsáni jako noví vlastníci,” řekl
Mládek.
Pokračování na straně 2

Za dohodu obdrží až šestinásobek průměrné mzdy
KARVINÁ – Jak sdělila personální
ředitelka OKD Radka Naňáková,
podle předběžných informací chce
pracovní poměr dohodou na konci
června ukončit asi 70 procent z avizovaných 345 zaměstnanců,. Ti tak
získají nárok na zvýšené odstupné
ve výši až šestinásobku průměrné
mzdy.

„Jsem přesvědčena o tom, že
vedení společnosti a odborové
organizace mají zájem v optimalizačním programu nadále pokračovat cestou smíru a prioritně řešit
dobrovolné odchody. Po vyhodnocení 1. fáze někdy na konci dubna
se pak dohodneme na dalším
společném a oboustranně

Uhelné zásoby byly dokopány,
horníci přejdou na jiná
pracoviště
Vedení OKD rozhodlo o ukončení těžby v lokalitě 9. květen na základě ﬁnanční analýzy, podle které je většina zásob již vydolovaná
a další těžba se v této lokalitě nevyplatí. Potvrdila to slova provozního ředitele OKD Pavla Hadravy.
„Plánované zásoby ve stonavské
lokalitě 9. květen byly vytěženy.
V podzemí jsou už jenom asi dva
zbytkové miliony tun ve sloji č. 40,
které se na základě provedené ﬁnanční analýzy s ohledem na vysoké provozní náklady a naopak
nízké prodejní ceny uhlí už nevyplatí dotěžit. Správnost našeho
rozhodnutí potvrdil i lokální vrtný průzkum, který prokázal podlimitní hodnoty mocností podložní sloje, což byl důvod k ukončení
těžby v ostravských slojích.”
Mluvčí OKD Ivo Čelechovský
doplnil, že se jedná se o přirozené
a očekávané ukončení důlní činnosti, které nemá nic společného s plánovanou restrukturalizací
OKD, uzavíráním nelukrativních
dolů a s tím souvisejícím sociálním programem. Necelé tři stovky zaměstnanců, kteří zde ještě
pracují, budou převedeny na jiná
pracoviště. Likvidace objektů
v areálu dolu nyní bude probíhat
až do roku 2017.
Josef Lys
(Více na str. 6 a 7)

Ze světa

Z OKD má k 1. červenci odejít 345 lidí
Vedení těžební
společnosti jednalo
s ministrem průmyslu
a obchodu Janem
Mládkem a ministryní
práce a sociálních věcí
Michaelou Marksovou

milionu tun kvalitního koksovatelného uhlí.

přijatelném postupu. V tuto
chvíli to vnímám velmi pozitivně
a myslím si, že jsme na dobré
cestě nalézt optimální řešení pro
zaměstnance i pro OKD, i když
nelehká situace bude vyžadovat
ústupky na obou stranách. Vážíme
si spolupráce a snahy najít řešení,“ dodala Naňáková.

Soumrak nad devíti
německými obcemi
BERLÍN – Röcken, Bothfeld,
Schwessnitz, Michlitz, Kölzen,
Sössen, Gostau, Stösswitz,
Ellerbach. Těchto devět malých
obcí s patnácti sty obyvateli by
mělo během patnácti let zmizet
ze zemského povrchu, protože
vláda německé spolkové země
Sasko-Anhaltsko plánuje přes
protesty ekologických organizací rozšířit těžbu hnědého uhlí
na jejich území. Čeká se jenom
na okamžik, kdy společnost
Mibrag postaví novou elektrárnu
u města Lützen, aby bylo uhlí
kde pálit, a kdy požádá zemskou
vládu o povolení povrchové těžby.
Bude následovat sedmi až
desetiletý proces schvalování, v roce 2025 by se mohlo
s těžbou začít a pokračovat v ní
dalších 40 let. Je to nezbytné, protože kolem roku 2030
dojdou zásoby, které využívá
Mibrag ve svých dolech Profen
a Schleenhain. Z českého pohledu je zajímavý fakt, že podnik
Mibrag získala před šesti lety
s ﬁnanční podporou státní ﬁrmy
ČEZ tuzemská společnost EPH.
Zdroj: Týdeník Echo
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Automatizovaný externí deﬁbrilátor včetně „dětské karty“ umístěné na levé straně.

Dar těžařů strážníkům

KARVINÁ – Městská policie Karviná
se může pochlubit druhým přístrojem, který může zachránit život.
Ve čtvrtek 31. března poděkoval
ředitel MP Petr Bičej osobně
představitelům OKD zastoupených
manažerem Centra rekultivací a pozemků Radimem Tabáškem a mluvčím společnosti Ivem Čelechovským
a zároveň je spolu s kolegy seznámil
s funkčností přístroje, který stojí
bezmála čtyřicet tisíc korun.
„Deﬁbrilátor jsme dostali od společnosti OKD darem a moc si toho
vážíme. Asi není náhoda, že nám
ho poskytl největší zaměstnavatel
v kraji. Moji kolegové strážníci jsou
u zákroků velmi často dříve než
záchranná služba. Proto je to vítaná
pomoc a navíc máme díky tomu kvalitně rozšířené vybavení,“ uvedl Bičej

s tím, že všichni strážníci jsou k jeho
používání speciálně vyškolení a prozatím ho použili v jednom případě.
Tento externí deﬁbrilátor je
už běžnou součástí evropského
veřejného sektoru typu sportoviště,
divadla nebo úřady. Podobnými
(ne-li stejnými) přístroji disponují
také báňští záchranáři z HBZS.
Jeho obsluha je snadná i pro laiky,
protože po zmáčknutí jediného
tlačítka je přístroj sám slovy navádí.
Obrovskou výhodou přístroje AED
je také klíč ve tvaru platební karty,
který se po přiložení automaticky
přepne do dětského režimu. „Toto je
opravdu velká pomoc, jinak bychom
museli použít speciální dětské
elektrody,“ doplnil ředitel Bičej.
„Užitečnost této podpory je
neoddiskutovatelná, protože
přístroj může zachránit lidské životy.
Městskou policii jsme podpořili
i v minulosti, šlo o různé příspěvky na jejich činnost a vybavení,“
podotkl za společnost OKD Radim
Tabášek.
Adam Januszek

CHLEBOVICE – Do poslední třetiny
dobývání stěny 121 761/1 vstoupili horníci kolektivu hlavního
předáka Petra Zemana z úseku
T2 vedoucího Michala Hykla prodloužením délky porubu. Práce
na 4. patře chlebovické lokality
Důlního závodu 3 harmonogramem stanovené na tři dny zvládli
podstatně rychleji!
„Kopeme tam od loňského července, kdy jsme přešli ze sekcového rubání do stojkového. Při obfárávce našeho pracoviště se ukázalo, že je sloj rozštěpená. Porub se
proto rozjížděl zkrácený s délkou
118 metrů a po ujetí téměř 500 metrů se počítalo s jeho prodloužením na 165 metrů,“ sdělil zástupce
vedoucího T2 Jaroslav Beran.

Parametry porubu
 čistá mocnost 1,13 metru
 aktuální délka 165 metrů
 úklon sloje v průměru 3°
 dobývání pluhem PL 82
 stěnový dopravník TH 601
 podporubový dopravník TH 601
 odtěžení 4 úsekovými pásy
TP 630 a 7 pásy centrálního
odtěžení TP 1200

Z OKD má k 1. červenci
odejít 345 lidí
Dokončení ze strany 1

Ten také uvedl, že je připraveno opatření pro lidi odcházející po patnácti
letech práce z důlních či povrchových
pracovišť. V případě, že si najdou
nové zaměstnání, mohou po dobu tří
let pobírat zvláštní příspěvek ve výši
osm, ve druhém případě sedm tisíc
korun.
Ministryně práce a sociálních
věcí Michaela Marksová uvedla, že ministerstvo už chystá sérii
opatření, která by měla propouštěným lidem pomoci. „Hledáme
zaměstnavatele, víme, která jsou
přesně volná místa, jaké tam jsou
pozice, u těch propuštěných lidí
pak budeme vědět, kteří na ně případně mohou přejít, kteří by se
na to museli rekvaliﬁkovat,” uvedla ministryně.

Tripartita doporučuje
zachovat těžbu co nejdéle
Vládní
zmocněnec
pro
Moravskoslezský,
Ústecký
a Karlovarský kraj Jiří Cienciała
informoval o postoji krajské tripartity, která se shodla na tom, že
by těžba na Karvinsku měla pokračovat co nejdéle a v úzké spolupráci se státem. „Jsem rád, že
se vláda zabývá problematikou
OKD zodpovědně, protože situace je opravdu vážná a zatím není
na stole žádné komplexní řešení.
Nechceme, aby stát nalil do OKD
peníze, ale myslíme si, že nejlepší cestou je přijatelnou formou
a v rozumném rozsahu udržet
těžbu a práci pro horníky a navázané ﬁrmy. Potřebovali bychom
však, aby vedení OKD konečně
nastavilo systém krizového řízení a řeklo jasně, jaké má záměry

a plány s jednotlivými doly,” řekl
Cienciała s tím, že smeká před výsledky, kterých bylo v OKD v poslední době v oblasti úspor nákladů a v restrukturalizaci dosaženo.

rální dopravou vedenou Jiřím
Foltýnem.
Osádkám se směnovými předáky Petrem Jarimou, Gabrielem
Matysem, Stanislavem Aberlem
a Miroslavem Pačinským se ve třetím měsíci povedlo splnit technický režim včetně limitního výkonu.
V únoru se trápili s průjezdem tektoniky, od března už ale zvyšovali postupy až na denní maximum
2,5 metru. „Průměrně ujel porub
121 761/1 v březnu 1,8 metru denně. Těžba činila 7605 tun, odrubaná plocha 4495 m²,“ líčil Pokorný.
Ani po prodloužení porubu neprobíhala těžba v optimálních podmínkách. „V prodloužení máme nižší sloj, projíždíme
dělicí třídou a navíc tam podchytáváme strop z dělicího kanálu.
Kopeme s přibírkou nadloží až
0,6 metru,“ poznamenal vedoucí
provozu rubání. Zemanovi horníci, jak upřesnil, by měli na pracovišti zůstat do druhé poloviny léta.
Už nyní je jisté, že je čeká průchod
dalšími dvěma tektonikami přesmykového charakteru.

si udělali dopředu. Dobře si zajisS prodlužováním porubu zatili průnik porubu kanálem, pročali chlapi po dojetí téměř do čellepili nadloží, připravili obě úvraby dělicí třídy 121 5344/1.
tě. Všechno jim klapalo, nic
„Odinstalovali jsme z děje nemohlo překvapit,“
ličky původní sběrný
podotkl s tím, že kus
dopravník TH 700
roboty odvedli v této
včetně drtiče a desouvislosti i logistimontovali
pohoci v čele s Václavem
ny našeho stěnoO tolik metrů
otáhli
Czyžem a centvého
dopravníku
(a deset válců) pr i
TH 601. Následně
Zemanovi horníc
se přidávaly čtyporubní frontu.
ři žlaby a spojily s prodloužením
ve
spodní úvrati. Zabralo to jen
sedm šichet,“ vysvětlil Beran
s tím, že začali v šesté směně
22. a opětovně najížděli už v páté
směně 24. března.
Podle vedoucího paskovského
provozu rubání Jiřího Pokorného
se Zemanovu kolektivu (partě v jádru tvořené starými havíři
z Dukly a doplněné třicítkou polských dodavatelů z Carbokovu)
dařilo proto, že si práci dobře připravili a zorganizovali. „Co šlo, to
Z tohoto místa prodlužovali horníci porub o celkem deset válců.
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Radek Lukša

Ministři jednají se zástupci OKD a NWR

V tentýž den, kdy
probíhala tisková
konference, skupina
Ad Hoc Group
zaslala ministru
Mládkovi oﬁciální
dopis, ve kterém
ho informovala,
že převod akcií byl
dokončen 7. března
2016 a počínaje tímto
datem AHG získala
60 % hlasovacích práv.

PRAHA – Minulý čtvrtek, 31. března, se zástupci společností OKD a NWR setkali s ministry
Andrejem Babišem a Janem Mládkem k diskusi
o aktuální situaci ve společnosti OKD.
Na programu schůzky byly dva body. Prvním bylo
rozhodnutí o Dole Paskov včetně sociálních dopadů pro horníky a druhým pak příslib vlády intenzivně se věnovat debatě o tom, jak předejít insolvenci

a tím úpadku OKD a následnému hromadnému
propouštění. Cílem je pomoci OKD transformovat
se na životaschopný podnik.
Schůzka se odehrála v konstruktivním duchu.
Dalším krokem bude jednání vlády ve čtvrtek 7. dubna. Investoři, OKD a NWR považují tento postup
ze strany vlády za příslib spolupráce a věří, že se
podaří dosáhnout dohody o Dole Paskov i v dalších

jednáních ohledně budoucnosti OKD. „Vzhledem
ke značným nákladům a negativním sociálním dopadům, které by bankrot měl, je pro nás povzbuzující, že
český stát jedná rozumně a odpovědně v nejlepším
zájmu zaměstnanců OKD. Jsme připraveni se plně
věnovat řešení problémů společnosti OKD, abychom
jí poskytli možnost postavit se opět na nohy,” uvedl
mluvčí skupiny Ad Hoc Group (AHG) Roman Pařík. cel

Porada s ředitelem Českého báňského úřadu

Kraj se chce podílet
na řešení problémů

Firma THK-ČECHPOL
loni pracovala v OKD
bez jediného registrovaného úrazu. Stejně
tomu bylo i v prvním
čtvrtletí roku 2016

Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák se obává, že
problémy OKD mohou mít velmi negativní vliv na region. V této
souvislosti uvedl: „Chceme se podílet na řešení problémů těžby
tak, aby dopady na region byly co
nejmenší, ale klíčová v této situaci je a bude role státu a vlastníků OKD. Aktuálně je nejpalčivějším problémem důl Paskov a doufáme, že v nejbližší době vedení
OKD objasní, jak by měl útlum
na Paskově probíhat,” uvedl hejtman Novák.
Josef Lys

KACZYCE – Nedaleko Karviné,
v malém polském městečku
Kaczyce, se v sobotu 2. dubna sešlo zhruba šedesát lidí ve slavnostních hornických krojích. Byli
to zaměstnanci jedné z dodavatelských ﬁrem OKD, jmenovitě THK-ČECHPOL. Ti dorazili na svou v pořadí již 41. poradu
rozšířeného vedení ﬁrmy. Mezi
sebou přivítali vzácného hosta,
Radima Mžyka, ředitele odboru
hornictví Českého báňského úřadu (ČBÚ).

FOTO: Adam Januszek

Uspěli ve výběrovém řízení

Ministryně a ministr do Karviné přijeli v doprovodu hejtmana Moravskoslezského
kraje Miroslava Nováka (vpravo) a vládního zmocněnce Jiřího Cienciały (vlevo).

Hlavní předák Petr Zeman (vpravo) v ruční stěně v Chlebovicích.

Poradu zahájil ředitel THKČECHPOL Karel Rašík. „Pro
naši ﬁrmu je v tomto velmi složitém období směrodatné, že se dosud se vzniklými problémy hornictví vyrovnáváme se ctí. Pro
blízkou budoucnost je rozhodující, že jsme v OKD uspěli ve výběrovém řízení v ražbách, plenění a přes určité složitosti pokračujeme i ve svorníkování dlouhých
důlních děl,“ informoval ředitel
a dále pokračoval s optimistickým
výhledem. „Z hlediska jistoty vám
můžu sdělit, že v roce 2016 máme

chovávat je k pozornosti a důslednosti při výkonu jakékoliv činnosti,“ ukončil své vystoupení ředitel
Rašík.
Součástí porady byly jako vždy
testy ze znalosti bezpečnostních
předpisů. Nejlépe je zvládli (s jedinou chybou) František Kolek
a Mirosław Tomosz. Při komplexním hodnocení ředitel Rašík
s uspokojením konstatoval, že celkové výsledky testů, pokud se jedná o počty chyb, byly úspěšnější,
než očekával.

Ředitel ČBÚ
popřál hodně zdaru
FOTO: THK-ČECHPOL

Takzvané AEDčko
(automatizovaný externí
deﬁbrilátor) dokáže obnovit
srdeční činnost elektrickým
výbojem

Havíři kolektivu Petra
Zemana doplnění
o kolegy z Carbokovu
dokázali v březnu
ve složitých podmínkách
podávat kvalitní výkony
korunované splněním
technického režimu
i limitního výkonu
FOTO: Radek Lukša
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Dobrou přípravou urychlili
prodloužení stěny 121 761/1

Účastníky porady THK-ČECHPOL pozdravil ředitel odboru hornictví ČBÚ Radim Mžyk.
zajištěnu práci. Je na vás, řídících pracovnících našich kolektivů, abyste se svými spolupracovníky stejně jako dosud přistupovali k hornické práci s respektem
a profesionalitou.“

Hlavní důraz na bezpečnost
Dosažené výrobní výsledky
na této poradě ředitel nekomentoval, pouze sdělil, že zadané úkoly byly splněny. Podrobněji se však
zabýval oblastí bezpečnosti práce.
Firma THK-ČECHPOL pracovala
v roce 2015 bez jediného registrovaného úrazu a stejný trend pokračoval i v prvním čtvrtletí roku
2016. Detailně však rozebral šest

Testy ze znalosti
bezpečnostních
předpisů v průběhu
porady nejlépe zvládli
František Kolek
a Mirosław Tomosz.
evidovaných lehkých úrazů, které byly zapříčiněny nepozorností
samotných postižených. „Musím
konstatovat, že žádný z těchto
úrazů nebyl spojen s rizikem hornického povolání. Z toho plyne,
že musíte neustále vést své podřízené k pořádku na pracovišti, vy-

K účastníkům porady rovněž promluvil ředitel odboru hornictví ČBÚ Radim Mžyk. Ten hovořil o současných problémech hlubinného hornictví a nastínil další
možný vývoj, především v těžbě
uranu a drahých kovů využitelných v průmyslu. Zmínil se rovněž o situaci v OKD a konstatoval, že v současné době vláda řeší
pouze dopady na uvolňované zaměstnance. Připomněl, že vládou
nebyla přijata žádná podpůrná
opatření směřující ke konsolidaci
společnosti OKD. V závěru svého
vystoupení popřál ﬁrmě a všem
jejím zaměstnancům do další činnosti hodně zdaru, hornického
štěstí a bezúrazový provoz.
Poradu zpestřili svým vystoupením mladí hudebníci a zpěváci
z Kaczyc, kteří horníkům zazpívali polské populární a lidové písně.
jk
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7. dubna 2016 | www.ihornik.cz

Na přípravě nového porubu
se podílejí lidé řady profesí
Překliz strojní
technologie z porubu
140 706 do nového
porubu 140 708
v lokalitě Lazy Důlního
závodu 1 z pohledu
vedoucího úseku
hydrauliky Romana
Piechaczka

hlavních ﬁltračních stanic a celého přívodního a odpadního vysokotlakového hadicového rozvodu
pro provoz porubu 140 708. Tyto
montážní práce před linkou sekcí MV hydraulikářům umožnily pracovat s větším počtem lidí
na zprovoznění mechanizovaných
výztuží v novém porubu v době
překlizu.

LAZY – O včasný rozjezd velkokapacitního porubu s číselným
označením 140 708, který se nachází v lokalitě Lazy Důlního závodu 1, se postarali především
chlapi z provozu vybavování a likvidace porubů DZ 1 a útvaru
elektriﬁkace. Bezmála dvě
stě metrů dlouhé pracoviště se stěnou s průměrnou
mocností
V každé sekci mechanizované výztuže je 90 vysokotlakých hadic v délce 185 metrů.
4,5 až 5,5 metru vyopravné práce zařadil do cyklu
opěr a další poškozené části MV.
bavené nejmohutstihem, zeubí pro
oprav
v
opravárenské
komoře.”
Ty pak byly po opravě dopraveny
nější hydraulickou
jména
Tolik metrů potr
kapaliny na funkčdo opravárenské komory a v době
výztuží v OKD se
přenos provozní o
Boj s neúprosným časem
án
překlizu zpětně nasazeny do jedrozjelo s několikanost
hydov
al
st
in
bylo
notlivých mechanizovaných výdenním předstihem
raulického
„Pro úsporu času při samotném
o
éh
ov
do n
ztuží. Před samotným překlizem
3. března, a to hned
rozvodu. Ještě
překlizu a zároveň kvůli časové
porubu.
sekcí MV jsme do nového poruna plný výkon.
před plánovanáročnosti výměny či opravy přebu museli nainstalovat čtyři tahy
ným ukončením
souvacích táhel jsme začali prováNěkolikaměsíční příprava
vysokotlakého potrubí od hydprovozovaného porudět společně s úsekem vybavování
raulických agregátů až k porubu
bu 140 706 jsme provedli důklada likvidace tyto operace již za ražNež se tak stalo, předcháze140 708 – každé o délce 550 menou inspekci stavu 110 uvedeby likvidačního kanálu. Tehdy
la tomu několikaměsíční přípratrů, dohromady tedy 2200 mených výztuží. Podle vyhodnocejsme před pleněním mechanizova (Horník č. 10), na které se potrů potrubí sloužícího k přenoného rozboru této inspekční provaných výztuží vyměnili 60 prodíleli zaměstnanci řady profesu provozní kapaliny k ovládaní
hlídky jsme spolu s materiálovým
cent přesouvacích táhel a hydrausí. Její součástí byl překliz těžké
mechanizovaných výztuži, a prohospodářem provozu vybavoválických válců. Zbývající část výa objemné dobývací technologie
vozní technické vody pro chlazení a likvidace Liborem Zielinou
měny a opravy těchto táhel spolu
ze sousedního vydobytého poruní a postřik.”
vytvořili tzv. POBJ – objednávky
s ostatními opravami pak proběhbu 140 706, její oprava a opětovnáhradních dílů pro opravu čtyly za překlizu v opravárenské koné zprovoznění v nových podmínPomohl i předstih
řicetitunových mechanizovaných
moře. Vedle uvedených oprav byla
kách. Na těchto pracích se kromě
vybavovačů
výztuží,” vzpomíná Piechaczek
také prováděna výměna vysojiných podíleli také zaměstnana pokračuje: „Po konzultaci se zákotlakých hadic a přívodních arci úseku hydrauliky a elektro úseVedoucí úseku hydrauliky kladně
stupci provozu rubání a výsledku
matur nejen na přesouvacích hydku. Jejich průběh nám přiblížil vehodnotil, že přínosem pro lidi jeho
inspekce MV bylo nutno přistouraulických válcích. Celkem jsme
doucí úseku hydrauliky Roman
úseku bylo také to, že před samotpit nejen k revizi a opravě převyměnili 3142 těchto hadic růzPiechaczek.
ným překlizem sekcí mechanisouvacích táhel u všech MV kvůli
ných dimenzí.
zovaných výztuží byl už v novém
Řada úkonů se děla s předstihem
problémové výměně vadných přePo dobu ražení likvidačního
porubu nainstalován porubový
souvacích válců při provozu pokanálu jsme na MV demontovaa podporubový hřeblový doprav„Na opravu sekcí mechanirubu, ale také na zprovoznění neli, případně měnili jedenáct stoník společně s energovlakem a názovaných výztuží typu DBT
funkčního bočního překrytí zájek, deset hrbicích válců, třicet
sledně v koordinaci s úsekem elek2800/6000 (MV) při plánovaném
valového štítu a hlavní stropnice
čtyři válců prodloužení pilířové
tro odzkoušeny základní technopřeklizu z porubu 140 706 do nou vytypovaných MV. Provoz vyopěry, sedm válců pilířové opělogické linky. To umožnilo v předvého porubu 140 708 jsme musebavování a likvidace porubu dané
ry, pět kompletních pilířových
stihu obsadit práce na montáži
li reagovat s dostatečným před-
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Kilometry vysokotlakých hadic
Každá překlizená mechanizovaná výztuž po upnutí a napojení
na pracovní tlak prošla funkční
zkouškou, což obnášelo přezkoušet všechny ovládací hydraulické
prvky, zkontrolovat celý hadicový vysokotlaký rozvod a v případě zjištěné závady opravit nebo
vyměnit vadnou část. „Práce
na zprovoznění sekcí mechanizované výztuže jsou časově náročné,” zdůrazňuje Piechaczek a své
tvrzení podtrhuje řadou čísel:
„V každé sekci mechanizované
výztuže je 90 vysokotlakých hadic v délce 185 metrů, takže v celém porubu je jich 21 090 metrů.
Armatury v jedné sekci si vyžadují 588 spojů, v celém porubu je pak
třeba zajistit 67 032 spojů. Každá
taková práce s vysokotlakým rozvodem je navíc dosti nebezpečná.
Mohou ji proto vykonávat pouze
proškolení a hlavně zkušení pracovníci s praxí.”

Poděkování
za dobrou spolupráci
Na tomto překlizu strojní technologie porubu, zprovoznění a opravách mechanizovaných výztuží se
podíleli pracovníci úseku hydrauliky pod vedením hlavního předáka Štefana Grochala, úseku vybavování a likvidace pod vedením
Jiřího Macháčka, hlavního předáka Jaromíra Szarzce, úseku elektro pod vedením hlavního předáka Lumíra Bicánka a vedoucího úseku Kamila Lanči z Důlního
závodu 1, lokality Karviná. „Rád
bych proto všem, kteří se na tomto úspěšném překlizu podíleli, poděkoval za dobrou spolupráci,”
uzavírá vedoucí úseku hydrauliky
Roman Piechaczek.
Josef Lys

O výluce v DZ 2 měli hlavní slovo dopraváři

STONAVA – Na devět dnů, kdy se
zastavily razicí a dobývací komplexy, se chodu prakticky celého Důlního závodu 2 se vší parádou chopili chlapi z důlní dopravy
obou lokalit. Velkým pátkem prodloužené velikonoční svátky i celý
následující týden využívali k plnění náročných výlukových úkolů.
Jako každoročně, jednoduše řečeno v minimálním čase, udělat
maximum práce. Už vloni jsme
konstatovali, že co do objemu prací se jevila výluka v roce 2015 jako
nadstandardní. A letos to musím
poopravit, neboť jsme postoupili opět o pomyslný stupínek výše.
Posuďte sami:
Parta kovářů ze severní lokality vedená předákem Lumírem
Kolarzem za účasti šachtových
a elektrikářů vyměnila na skipovém těžním zařízení (TZ) č. 3 obě
dopravní nádoby o objemu dvakrát 20,8 m3 dodané ﬁrmou SEMI Technology. Za zmínku stojí,

FOTO: Provoz dopravy DZ 2

Vedoucí provozu
Vladimír Polášek popsal,
kde a kolik toho zvládli.
Zmínil rovněž nulu
v kolonce pracovních
úrazů, které dosáhli
díky vyššímu důrazu
na bezpečnost

Výměna dvouetážové dopravní nádoby na TZ 6 na jižní lokalitě.
že po naložení nádob – bez jediné
směny odpočinku – zahájili kováři
výměnu těžních lan, kterou po čtyřech směnách zdárně ukončili.
Pozadu nezůstali ani kováři z lokality Jih vedení předákem

Václavem Dobešem, kteří na TZ
č. 6 (kam dopravujeme pro obě
lokality ta největší a nejtěžší břemena) vyměnili dvouetážovou
dopravní nádobu s kontejnerem
pro dopravu dlouhých břemen,

také dodanou také ﬁrmou SE-MI
Technology.
Tézeťáci neboli kolegové z těžních zařízení pod taktovkou Iva
Šotkovského vyměnili nad akumulačním zásobníkem č. 1 pojezdové rampy pro vysypávání těživa
z velkoprostorových vozů. A aby
toho nebylo málo, tak nad stejným
zásobníkem vyměnili šest nosníků včetně podlahových plechů.
Po loňské úspěšné renovaci odměrných zásobníků č. 1
a 2 nám ﬁrma Kopex opravila i zbývající dva zásobníky
č. 3 a 4. Podobnou opravu, tentokrát ale výsypných zásobníků v třídírně, uskutečnili bývalí „Véókáďáci“, nyní pracovníci SDD. Samozřejmě ve kvalitě, na kterou jsme si za léta
spolupráce s touto ﬁrmou zvykli.
Opomenout nesmíme ani obměnu podlahy a beranového vedení
na ohlubni TZ 2 z narážecí strany, o kterou se postarali údržbá-

ři vtažné jámy vedení předákem
Vladimírem Friedrichem.
Výčet všech výše uvedených
prací probíhal v režii svislé dopravy. Kus práce zůstal ale také
za dopravou centrální. Parta
provozních zámečníků v čele
s Jindrou Černým a Daliborem
Markem vyměnila na zásobníku
č. 11 – po jeho vyčištění lezci
HBZS – kompletně celou klapu, včetně vnitřních otěrových
plechů.
Druhou větší akcí se stala strojní přibírka s rekonstrukcí 130 metrů těžební kolejové trati, kde denně svážíme těživo z Jihu na Sever.
Strojní přibírku nakladačem
Hausherr zvládla jižní parta vedená Edou Doležalem. V ranní
směně zase severní parta Zdenka

Slovo ředitele

Boleslav
Kowalczyk
ředitel Důlního
závodu 1

Minulý čtvrtek 24. března
za zvuku dechové hudby,
za účasti vedení OKD, krojovaných horníků, hostů a současných i bývalých zaměstnanců
vyjel z Dolu 9. květen poslední
vozík uhlí. Jelikož jsem chtěl, aby
bylo ukončení těžby důstojné,
připravil jsem si i několik údajů
z celé 56leté historie tohoto
dolu. Přitom jsem si uvědomil,
že jako jednomu z mála dolů
v historii těžby uhlí na Karvinsku
se Dolu 9. květen podařilo
vyhnout jak těžkým haváriím,
tak i mimořádným událostem
hromadného charakteru.
K tomu jsou zapotřebí alespoň
tři aspekty: hornické štěstí,
zodpovědní pracovníci (ať už
se jedná o vedení, nebo o celý
kolektiv dolu) a za třetí kontrola
dodržování zákonů a vyhlášek.
Zatímco význam prvních dvou
aspektů si plně uvědomujeme,
ten třetí mnohdy bereme jako
přítěž. Ale není tomu tak.
V minulém měsíci v Důlním
závodě 1 v lokalitě Karviná
rovněž proběhly generální prověrka Českého báňského úřadu
a komplexní prověrka Krajské
hygienické stanice na dodržování zákonů a vyhlášek. Český
báňský úřad už tuto prověrku
uzavřel se závěrem, že není nutné stanovovat žádná opatření.
To svědčí o tom, že jsme se připravili velmi svědomitě a dobře.
Za to bych chtěl poděkovat
jak technikům, tak dělníkům.
V rámci prověrky bylo důkladné
kontrole podrobeno i nakládání
s trhavinami a úsek trhacích
prací jako takový. Ani tam nebyly nalezeny žádné závady i přes
to, že stávající systém evidence
v knihách byl doplněn o evidenci
pomoci čárových kódů a čteček.
V tomto kontextu mě napadla
další myšlenka. Zásluhou státní
báňské správy a jejích důsledných kontrol máme všechno
v pořádku. Na rozdíl od skladů
ve Vrběticích, kde až po výbuších nastaly dohady, kdo by to
měl kontrolovat a kolik a jaké
munice a trhavin tam vlastně
bylo.
A to je i pointa mého
zamyšlení. Přestože nám časté
a důkladné kontroly inspektorů
báňské správy mnohdy „lezou
na nervy“, važme si jejich práce!
Ve skutečnosti nám pomáhají
zvyšovat úroveň bezpečnosti
v dole a taky se vyhýbat mimořádným událostem, jak se to podařilo i v případě Dolu 9. květen.
A možná nás někdy chrání i před
námi samotnými.
Zdař Bůh!

Stachury odstranila starou a položila novou kolej.
Samozřejmě mimo to zajišťovala důlní doprava ostatní běžné
činnosti jako sjízdnost, dopravu materiálu i mužstva, čerpání
důlních vod a zásobování finišujících vybavovačů. Vyklidili jsme
si všechna překladiště, šachty, lokomotiváři vyčistili ručně
130 metrů kolejových tratí,
na Jihu potrubáři v čele s Josefem
Wawrzyczkem vyměnili v redukční stanici ventil na požární
vodě atd. atd.
Vladimír Polášek

Nový trend v obsazování směn
Dopraváři DZ 2 si postupně zvykají
na nový trend v obsazování šichet
na jednotlivé pracovní činnosti.
Kvůli postupnému snižování stavu
zaměstnanců totiž mnohdy nejsou
schopni zajistit těmi kmenovými
harmonogramem stanovené
směny. V praxi to vypadá tak, že například dopravní nádoby už nemění

výhradně kováři – jak bylo zvykem
–, ale ruce k dílu přidali také
narážeči, čerpači, šachtoví a lidé
dalších profesí. „O to větší důraz
klademe na bezpečnost a dodržování pracovních postupů. Cesta je
to náročná, avšak nula na kontě
pracovních úrazů nám ukazuje,
že správná,“ vysvětlil Polášek. Při

hodnocení úspěšně zvládnuté
výluky děkoval nejen chlapům
z provozu, kteří se na ní přímo podíleli, ale i technikům. Ti vše dlouhé
měsíce s předstihem koordinovali,
zajišťovali obsazení směn, jednali
s dodavateli, objednávali materiál.
Nakonec dohlíželi nad bezpečným
uzi
průběhem celé akce.

3

Rampa akumulačního zásobníku na severní lokalitě po renovaci.
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Hradba 2016 s horníky – záložáky
Vyrazili jsme
nasoučinnostní cvičení
plnit naši vlasteneckou
povinnost, což je důvod,
proč jsme členy AZ
Armády ČR, vysvětlil
Pavel Pospcí hal

Ty vejdou ve známost po ukončení
součinnostního cvičení. Záložáci
z Ostravy, plnící stejné úkoly jako
rota z Jihlavy, však byli přesvědčeni,
že umí používat vojenské dovednosti i dril a jsou dokonale připraveni.

„Vést horníky, nebo
vojáky? V havírně je to
podle mého těžší, a to
zejména povahou naší
práce,“ poznamenal
Pospa.

FRÝDEK-MÍSTEK – Místo rubáňového kolektivu čítajícího více než
půldruhého sta havířů dostal
Pavel Pospíchal na povel deset vojáků. Na devět dnů vyměnil funkci hlavního předáka v Důlním závodě 3 za post velitele družstva
Aktivních záloh (AZ) Armády
ČR. Účastnil se ve vojenském prostoru Libavá součinnostního cvičení Hradba 2016 pro všechny
české záložáky.
„Nechyběl
ani
svobodník
Lechi, jinak jeden z mých směnových předáků Daniel Lechovič. Už
není kulometčík, dostal také své
družstvo. Z karvinské části revíru
dorazil razič Dalibor Fiala, střelec v hodnosti svobodníka. Z horníků měl nejvyšší hodnost rotmistr Petr Kucharík, bývalý paskovský přípravář, který teď razí
pražské tunely a kolektory,“ popisoval Pospíchal. Ten je v pěší

Barborka bilancovala
Příjmy převýšily výdaje!
Také tato informace zazněla
na výroční členské schůzi Spolku
svatá Barbora. Výbor opouští
dlouholetí členové Marta
Szamaránská a Vladislav Gadula
STONAVA – V banketce Domu PZKO
ve Stonavě se v pondělí 21. března konala výroční členská schůze Spolku svatá Barbora (SSB).
Na programu bylo schválení účetní
uzávěrky, přehled hospodaření
v uplynulém roce, schválení rozpočtu
na rok 2016 a zvolení nového člena
výboru Jana Vomlely za Revírní bratrskou pokladnu.
„K 31. prosinci 2015 měl SSB
64 dětí, z toho čtyřiačtyřicet českých
a dvacet polských. Z celkového počtu
dětí jich rovná dvacítka studuje
na vysokých školách, šestnáct
na středních školách a osmadvacet
jich ještě neukončilo povinnou školní
docházku. Třinácti dívkám a chlapcům byla ukončena ﬁnanční podpora
z důvodu ukončení studia na střední
nebo vysoké škole,“ informovala
předsedkyně Spolku svatá Barbora
Monika Němcová.

Šest společných akcí
Horničtí sirotci s maminkami
v uplynulém roce vyrazili na šest
společných akcí. První byla prohlídka Světa techniky v Dolní oblasti
Vítkovice, u příležitosti Dne dětí
se konal víkendový pobyt v areálu
Myšinec v Budišově, nechyběl Den
dětí na Landeku. V červenci se jelo
vlakem do Jablunkova a pěšky se
pokračovalo na chatu Studeničné.

Září patřilo tradiční oslavě Dne
horníků, během kterého si Barborka
připravila v Karviné program pro
všechny návštěvníky. Souběžně se
slavilo také ve Staříči. „Na obou
akcích byly umístěny pokladničky
pro veřejnou sbírku a vybralo se
přes 42 tisíc korun,“ informovala
Němcová. Rok 2015 pak tradičně
zakončilo oblíbené BarboRadování
v karvinském Obecním domě
Družba, kam dorazilo přes padesát
dětí z Barborky.

Loučící se zástupkyně
maminek
Co se týče hospodaření spolku, čísla
jsou velice příznivá. V roce 2015
příjmy převýšily výdaje o téměř 410
tisíc korun. „Vůbec jsme nečekali, že
formou darů přijde přes jeden milion
a dvě stě tisíc korun. Mohou za to
především hornické šachťáky. Je to
milé a všem dárcům moc děkujeme,“
nechala se slyšet Monika Němcová
a dále informovala, že výše zaplacených členských příspěvků činila lehce
přes 527 tisíc korun a grant z Nadace
OKD poskytl 440 tisíc korun. Celkově
tak SSB obdržel kolem 2,2 milionu
korun, což je v tomto těžkém období
výborné číslo. Letos jsou plánovány
výdaje ve zhruba stejném rozsahu
jako v loňském roce.
V závěru schůze došlo ke dvěma
loučením. Se Spolkem svatá Barbora
se rozloučili Marta Szamaránská
a Vladislav Gadula – dlouholetí
členové výboru. „Odcházím na vlastní
žádost. Všechno tady funguje, jak
má, a to je nejdůležitější. Myslím si,
že je na čase výbor omladit,“ usmála
se Szamaránská.
aja
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Výroční členská schůze proběhla v příjemném prostředí Domu PZKO ve Stonavě.

Horník zvaný Pospa (uprostřed) s razičem Kucharíkem a technikem roty Mlčůchem.
rotě pplk. Josefa Otiska spadající
od roku 2008 pod Krajské vojenské velitelství Ostrava.
Být záložákem pro něj (i další chlapy z OKD a Kucharíka
z Metrostavu) znamenalo usposlechnout povolávací rozkaz.
„Zúčastnili jsme se největšího, nejzásadnějšího cvičení AZ
v kalendářním roce. V souladu
se současnou politickou situací bylo zaměřeno na obranu státní hranice a ochranu objektů dů-

Pavel Pospíchal je hlavním předákem rubáňového kolektivu v DZ 3.

ležitých pro chod republiky,“ pokračoval Pospíchal s tím, že pod
velením plukovníka Jaroslava
Hrabce vyrazilo do terénu na
sedmdesát záložníků z jejich roty.
„První četa hlídala vodní dílo
Barnov, my ostatní jsme zůstávali v okolí srubového tábora Smilov
a v lesích čekali, až nás napadnou
instruktoři. Cvičili jsme eskalaci síly, trénovali reakci na útok nepřátelských jednotek i civilistů,“
přiblížil Pospíchal. A výsledky?

Hlavní předák řečený Pospa
chyběl na šachtě v části prvního i ve druhém březnovém týdnu.
„Po návratu jsem zjistil, že ve stojkovém porubu 077 782 dobývaném mým kolektivem panují výrazně zhoršené geologické podmínky. Střílení tak mám i po cvičení, byť poněkud jiné. Na metr
kolmého postupu v rubání střílíme až padesát palníků,“ nechal
se slyšet. Hradba 2016 se pro něj
i směnového předáka Lechiho stala letošním druhým cvičením AZ
(na prvním byli v Rychlebských
horách). V tomto roce je čeká nejméně ještě jedno, ale i účasti na
pietních akcích.
Radek Lukša

K záložákům patří i jeho kamarád, směnový předák Daniel Lechovič.

Účastníci výročního rokování Spolku svatá Barbora.

Hlubinné dobývání hnědého uhlí
v Česku deﬁnitivně skončilo
Podle ředitele uzavřeného Dolu
Centrum Pavla Ličky část z 300
zaměstnanců skončí na úřadu práce
LITVÍNOV – Těžba v hnědouhelném
hlubinném Dole Centrum po 120
letech hornické činnosti končí.
Z podzemí na povrch vyjel
1. dubna poslední vůz s uhlím.
Ředitel společnosti Důl Kohinoor,
které Centrum patří, Pavel Lička
konec dolu považuje za oběť
rozhodnutí o limitech. „Nemáme
možnost se rozvíjet a spolupracovat
s povrchovými horníky,“ poukázal.
Mluvčí mateřské skupiny Severní
energetická Gabriela Sáričková
Benešová upozornila, že důl svoji
životnost již několik let překračoval. „My jsme ji uměle udržovali,
abychom zachránili know-how,“
podotkla.
Na místě dolu ale i po ukončení
zůstane velké množství nevytěženého uhlí. „Metoda hlubinného
dobývání zejména v minulém století
nechávala téměř 60 procent uhelné
substance v hlubině,“ upozornil
Pavel Lička.

Část z 300 zaměstnanců podle
něj skončí na úřadu práce. Pro
některé ale bude místo buď u dodavatelských společností, nebo v lomu
ČSA, který – stejně jako Centrum,
popř. společnost Důl Kohinoor –
patří do skupiny Severní energetická. Práci by zkušení hlubinní dělníci
mohli nalézt při hlubinném přerubávání slojí, které v lomu probíhá.
Právě těžba lomu ČSA by se
měla rozšířit i na místo, kde zatím je
poslední hnědouhelný hlubinný důl.
Těžba tedy bude patrně pokračovat,
ale již povrchovým způsobem, který
je efektivnější. Nejprve ale bude
nutné původní důl zasypat. „Tento
proces by měl skončit v září, říjnu tohoto roku. Bude prakticky zlikvidován
důl až na povrch,“ uvedl ředitel dolu.
V souvislosti s rozhodnutím
o limitech začal útlum těžby i v lomu
ČSA. Dva technologické celky těžaři
odstavili. Podle mluvčí Sáričkové
skončí těžba pravděpodobně
do roku 2022. V lomu pracuje kolem
2000 lidí ze Severní energetické,
dceřiných a dodavatelských ﬁrem.
cel

Známku kvality nadace. „Podíleli
jsme se též na zřízení Hornického
muzea ve slovenském Pezinku.
Zástupci tamního hornického spolku se učili či studovali
v Ostravě a část své havířské kariéry strávili v našem revíru – nezapomínají a my také nezapomněli,“ dodal Gavlas. Radek Lukša

Výroční zpráva 2015
zmínila iúbytek ﬁnancí
odklíčových partnerů
znašeho revíru, což
logicky způsobuje
situace včeském
černouhelném průmyslu
OSTRAVA – Plně stabilizovaná, se
schváleným a upraveným statutem i novým sídlem loni vstoupila Nadace LANDEK Ostrava
(NLO) do třetí dekády své činnosti.
Částkou
přesahující
1,16 milionu korun podpořila celkem šestadvacet projektů. Vyplynulo to z výroční zprávy
za rok 2015, kterou její představitelé zveřejnili v závěru března.
„Po úbytku ﬁnancí od dřívějších
dominantních partnerů – společnosti OKD a některých na ni navázaných subjektů – na nulu nyní
tvoří podstatnou část příjmů nadace výnosy z nadačního kapitálu.
Ke snížení počtu našich sponzorů
bohužel došlo celkově, i přes jistý hospodářský růst v republice.
Naštěstí tuto ztrátu částečně vyvážily vyšší příjmy od měst, městských obvodů či obcí, kde probíhala nebo probíhá důlní činnost.
Prostředky pomohly získávat i dopisy, osobní přístup, dary a reklama,“ sdělil Josef Gavlas, ředitel NLO. Ta začala nově pracovat
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Nadace LANDEK Ostrava ve třetí dekádě

Josef Gavlas (uprostřed) na pezinsko-ostravském šachťáku.
s menší – desetičlennou – správní
radou a tříčlennou dozorčí radou.
Stěžejní projekty pro NLO
v minulém roce byly podpory akcí
v hornických lokalitách včetně
19. Setkání hornických měst
a obcí v Havířově, činnosti KPHMO i dalších profesních
spolků, opravy kulturních památek ve skanzenu na Landeku, vydávání tematických publikací.
„Také jsme spoluﬁnancovali instalování busty významné baletní
osobnosti – Emericha Gabzdyla
– v Národním divadle moravskoslezském,“ připomenul Gavlas.
Ten ostatně loni zastupoval
NLO na většině akcí Sdružení hor-

nických a hutnických spolků ČR a dalších setkáních
cechu v Česku, Polsku
či na Slovensku.
Koncem roku obnovila NLO partnerství s Dolní oblastí Vítkovice
a od Fóra
dárců ČR
získala opět

Plány na letošní rok
Získání prostředků z měst, obcí a ﬁrem spojených s hornickou činností
v současnosti i v době minulé. To patří k letošním hlavním cílům NLO s tím,
že záměrem je na schválené projekty disponovat částkou 1,1 milionu korun. Nadace by ráda čerpala i z Mezinárodního grantu V4 Visegrad Fundu
v projektech orientovaných na příhraniční spolupráci či montánní turistiku.

Významnou podporu poskytla NLO na údržbu a opravu hornického skanzenu
pod Landekem.

Po šichtě
ZÁBAVNÁ PŘÍLOHA NEJEN PRO HAVÍŘE

7. dubna 2016 číslo 13 ročník 46

Ondra se stal na narozeniny
havířem s vlastní uniformou
Původní záměr
napochodovat před
celou rodinu za zvuku
hornické hymny
v restauraci na Dole
Michal se nevydařil,
mini oslava se tak
konala v HBZS, kde držel
děda právě hotovost

„Vyprávěl mi o pradědovi,
taky Vaškovi, který dělal horníka na Dole Bezruč, i prapradědovi Františkovi. Ten kopal
před první světovou válkou uhlí
na Dole Michal, měl koženou
helmu a spadlo mu něco na hlavu, takže se mu stal úraz a nemohl dále pracovat. I praprapraděda Pepa byl havíř, ale nikdo už
neví kde. Taťka fáral jednou, vzali ho na návštěvu do dolu,“ popisoval hoch.

OSTRAVA – Originální dárek dostal koncem března ke svým
šestým narozeninám Ondřej
z Frýdku-Místku. Dědeček z tátovy strany působící na Hlavní báňské záchranné stanici (HBZS)
v Ostravě-Radvanicích mu dal
na míru ušít parádní havířskou
uniformu. Nikdo z rodiny, v níž
přetrvala tradice hornického povolání více než jedno století,
do poslední chvíle nic netušil!
„Děda mě ošulil. Když jsme
byli v Orlové u paní krejčové
Zajoncové kabátek a kalhoty vyměřovat a potom zkoušet, tvrdili mi, že i na takového chlapečka
potřebují míry,“ svěřil se Ondra,
který ve svůj velký den slyšel ze
všech stran řeči o „velkém překvapení“. To se nakonec odehrávalo stylově v objektu HBZS,
kde dědeček – báňský záchranář – držel v tomto týdnu právě
hotovost.
„Když jsem se oblékl jako horník, ptal jsem se: Kde je to překvapení? Teprve až když měl
stejnou uniformu i děda, všichni
na nás valili oči a smáli se, jsem
poznal proč,“ pokračoval osla-

Proč právě tento
dárek? Oslavencův
děda vysvětlil,
že až jeho vnuk
dospěje s velkou
pravděpodobností
nebude mít šanci
pokračovat v rodinné
hornické tradici
v našem revíru... ani
kdyby chtěl.

Vřelé přijetí se po příjezdu dostalo všem. Nejvíc však samotné zakladatelce
a sbormistryni Evě Šeinerové.

Další zlato Permoníku za oceánem
Zájezd do amerického New
Yorku proměnil karvinský
pěvecký soubor v obhajobu
triumfu v konkurenci tří
světových orchestrů
KARVINÁ− V jedné z nejslavnějších
koncertních síní − Carnegie Hall − je
už úspěch pouze vystoupit. Pěvecký
sbor Permoník tam ale dokázal
opět po třech letech zvítězit, což
se jeví jako naprosto neuvěřitelné
a znamená to, že o tomto hudebním
tělesu se v Americe moc dobře ví.
„Je to obrovský úspěch. Vždyť
za posledních dvacet let nikdo z českých, ani profesionálních, umělců
v Carnegie Hall nevystoupil dvakrát.
Nám se tam podařilo dvakrát
dokonce zvítězit! Děvčata zazpívala
připravenou skladbu nádherně,
nemám slov,“ svěřil se po příjezdu
zpět do Karviné se slzami v očích
prezident Permoníku Ivan Šeiner.
Sbor odletěl do USA 23. března
a kromě zlatého hřebu v podobě
světového festivalu 2016 New York
„Sounds of Spring“ International
Music Festival ho čekaly workshopy
a výlety. Před samotnou soutěží
vystoupil Permoník například
v Českém centru v New Yorku
nebo v Liberty Science Centre.
Zajímavostí je skutečnost, že původně měl karvinský pěvecký sbor
vystoupit daleko od domova pouze
jako host, jenže nakonec tomu bylo
jinak.
„Takové pozvání se neodmítá.
Dlouho jsem také přemýšlela, jak
sestavím program. Inspiraci jsem
našla v současné situaci ve světě,
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V hornickém mundůru si hned
prošmejdil prostory HBZS, kde
se mu líbily zejména sanitky a další výjezdová vozidla, jakož i jinde
běžně nevídaná technika. „Ta záchranářská auta bych chtěl z lega,
moc rád z něho stavím,“ převáděl
nakonec Ondra řeč na jemu bližší dětské téma. Kromě stavebnic
je – stejně jako otec – nadšencem
do cyklistiky; jezdívá dokonce už
závody.

Až Ondra dospěje, bude zřejmě těžba v našem revíru minulostí.

JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK

Oslavenci v hornické uniformě se nejvíce líbila záchranářská auta.

O karvinském
pěveckém sboru
Permoník se v daleké
Americe mluví a znají
ho. Aby také ne,
když tam v proslulé
Carnegie Hall na konci
března vyhrál podruhé
během tří let před
dvěma sbory z USA
a jedním z Thajska.
Výprava se zpět do Karviné vrátila
poslední březnový den přes Varšavu
a Katovice. Přivítání u ZUŠ Bedřicha
Smetany v Karviné-Mizerově
bylo jako vždy vřelé a dojemné.
Nechyběly pochopitelně ani slzy
rodičů, přátel Permoníku i samotných děvčat. „Jednalo se o fantastický zájezd, z New Yorku jsem byla
nadšená. Ale přivítání tady doma to
snad ještě předčilo,“ podotkla jedna
z členek Hana Janteková.
aja

FOTO: archiv Pěvecký sbor Permoník
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venec. Něco prý tušila maminka, ale předpokládala spíše společenský obleček – vždyť Ondru
čeká v září nástup do první třídy
(v havířském stejnokroji v žádném případě, usnesla se rodinná rada).
„Jsem pyšný, že mám stejnou
uniformu jako horníci. Fakt pravou, se všemi zlatými knoflíky,
čtyřiadvaceti. Tolika let se podle dědy dožila svatá Barborka,
která horníky chrání,“ prohlásil chlapec, jehož dědeček Václav
uspává pohádkami i zkazkami
ze šachty (především o důlních
konících). Vždyť ten fáral u záchranářů Dolu Rudý Říjen už
od roku 1977 a v roce 1992 přešel k HBZS.

která je špatná,“ podotkla sbormistryně Eva Šeinerová v narážce na teroristické útoky. Dvacetiminutová,
nakonec vítězná skladba nesla
název „Věřím v homo sapiens“,
a děvčata ji zpívala v několika
jazycích. Byla reakcí na již zmíněné
teroristické útoky a měla lidstvu
vzkázat, že je potřeba se postavit
na odpor konstruovanému zlu.

Ondra v dílně dýchací techniky.

Rozezpívání před workshopem.

Dva razy za blbca
Ni dycki se všecko zdaři. A když člověk
zrobi jakusik cypovinu, řekně se, že to
byl den blbec. Když je ale tych cypovin
v tydňu vic, potym je blbec cely tydiň. No
a to se mi stalo minuly tydiň. „Kukni se
do zrcadla, ty pňu, jak ti narostla ta přehazovačka na hlavě. Zatylek maš chlupaty a skoro aji s copem, že by se za taki
Ringo Čech či exšef narodni galerie Milan
Knižak němuseli styděť, ale vpředku to
vypada, tajak by ti po čele prošla diviza
vojakuv. Bo se přeci pravi, že kaj vojaci
dupu, tam trava něrostě… Tu maš stovku
a val do holiča!“ pravila mi v ponděli
Mařa a ja sem ji slibil, že v utery isto
zajdu. „Ale stejnak s tebu vykivu,“ pravil
sem se pod fusami a zavřel se v kupelce.
Na vanoce sem pod stromek dostal
od staršiho synka „elektrický zastřihovač

vlasů“. Tak to aspoň stoji na škatuli
v kere byl zabaleny. Od vanoc sem se
s nim už dva razy střihal svoju „hřivu“
tak kvalitně, že Mařa ani něpoznala, že
to není od holiča a stovka mi tak zustala
na utratu. Vytahnul sem tyn přistroj,
vyzkušal, esli idě, a zabořil do kštice.
Jak sem kapku přitlačil, nastavec, co
určuje vyšku vlasu, skluznul na nulu,
strojek vystřihnul deseticentimetrovu
„ulicu“ mezi vlasami, a potym to v nim
zachrchlalo, zaskřipalo a rozpadnul se!
Co včil? Na hodinach osum večer, Mařa
v kuchyni a ja ze zmordovanu hlavu...
Potichučki sem šel do izby a zavolal tymu
vanočnimu darcovi, aby, esli je mu život
otca drahy, zajel rychlo kajsik do marketa
a kupil mi tam novy strojek. Za hodinu
byl u mně. Vyplaznul sem mu pětistovku

a když sem vyšel z kupelky z totalně holu
lebeňu, musel sem, za smichu synka aji
Maři vyklopiť svoji holičske tajemstvi.
„Ja, ja, už tvoja maminka pravěli, že lakomy dva razy trati! A ty ses něpoučil. Misto
stovky maš štyry dluh!“
pravila Mařa a šla
vařiť kafe. Ale tydiň
blbec pokračoval.
V utery rano
sedim na autobusove zastavce,
když kolem idě
taka gryfna robka
kolem padesatki.
Kukně na mě, usměje se
pozdravi a pravi: „Vy mně
neznáte? Já vás jó!“ Byl sem
se isty, že ju vidim prvně v životě

a trval sem na tym. „Už jsme se viděli.
Kdysi dávno. Ale já vás znám z počítače!“
Přemyšlal sem, kery mamlas z Upadnice
mě šupnul na svůj fejsbuk, ale robka to
hned vysvětlila: „Máme vás doma v počítači. Vaše fotky. Byl jste přece
před čtyřmi lety s mým manželem
v Praze na výstavě o Beatles,
ne?!“ Rozsvitilo se mi. Byla to
robka kamoša, keru sem viděl
naposled ešče v minulym
stoleti... Pocit blbca mi
ale zustal.
Když sem to vykladal večer chlopum
Na Upadnici, měli
z teho srandu. Jak
inač, cizi neščesti
dycki potěši, ni?!

A tak mě zas raz zachraňoval Erďa:
„Šel sem oto po Ostravě a jak tam včil
opravuju tu Nadražni ulicu, něfungovaly
na jedne křižovatce semafory a tak
dopravu provizorně řidila taka pohledna policajtka. A to mi spomnilo jeden
hodně fusaty frk. To tež řidila policajtka
dopravu a když se ku ni bližilo policejni
auto, zuřivě na ňho mavala. Když ku ni
přijelo, řekla policajtovi za volantem:
Zajeď rychle k nám na oddělení a ať mně
přijdou rychle vystřídat! Dostala jsem
totiž měsíčky! – Čekala hodinu, čekala
dvě a až o hodně pozdějši přijelo to auto
nazpatek a řidič, kery smrděl gořalu,
ji pravi: Nikdo nepřijde! Když jsem jim
oznámil, žes to dostala, tak se všichni ze
samé radosti ožrali! – Fajne, ni?!“
Tuš zdař buh, vaš Lojzek
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Úspěšná historie Dolu 9. květen se

FOTO: Radek Lukša

Slavná šachta vydala
v průběhu 56 let celkem
73 milionů tun uhlí.
Poslední tuna byla
vydobyta 24. února
v porubu 467 501
ostravské sloje Václav

Nejstarší kůže pochází z roku 1974, z tehdejšího Dolu President Gottwald.

HAVÍŘSKÉ KŮŽE DOPLNILY
NA ČAS STÁLOU EXPOZICI

„Výstava budí zájem
zejména u lidí z oboru,
horníků. Dokážou ocenit
krásu i jedinečnost
kůží, jejich uměleckou
hodnotu. Mnozí při
prohlídce vzpomínají
na doby minulé,“ líčila
Michaela Kroupová.
Skury vybírala se Zdeňkem
Polanským z HGF převážně, a to
převážně ze šachet našeho revíru.
Nejstarší je z roku 1974 z 85. Skoku
přes kůži uspořádaného Dolem
Prezident Gotttwald (pak František)
v Horní Suché. Naopak nejnovější
poukazuje na 124. Skok přes kůži
proběhnuv v roce 2013 na Dole
Anselm na Landeku. „Nechybí kůže ze
šachet Doubrava, Fučík, Dukla, ČSA,
Šverma, Paskov, Staříč,“ uvedla.
K vidění jsou až do 15. dubna. A to
v běžnou provozní dobu: v pondělí
od 14 do 18, ve středu a pátek od 10
do 14 hodin, vstup je zdarma. „Ohlasy
na hornickou expozici jsou vesměs
velmi pozitivní. Přestože disponujeme
poněkud omezenými prostory, návštěvníci si chválí množství exponátů
i panely s podrobnými informacemi,“
pokračovala Kroupová s tím, že značný zájem je o kroniky Dolu Dukla.

Všechno to začalo v padesátých
letech minulého století

Výzva pro veřejnost
Retro Havířov – tak se má jmenovat
výstavka, o jejímž uspořádání
uvažuje městská knihovna. Vyzývá
tedy veřejnost, aby poskytla
(zapůjčila) zajímavé dobové fotky
zachycující okamžiky ze života
zdejších občanů. A také staré
časopisy, ceníky služeb, jídelní
lístky, katalogy zboží, účtenky,
pracovní smlouvy, dobové hračky,
spotřebiče jako jsou tranzistoráky,
mlýnky, fény, fotoaparáty… Zkrátka
vše, co nějak souvisí se socialistickým Havířovem!
Postupné doplňování zajišťuje,
aby se expozice – kterou navštěvují
i děti ze škol či školek a odcházejí
plné dojmů – neokoukala. „Stále je co
zdokonalovat. Na podzim chystáme
výstavu Lucie Augustinkové o historických krovech Moravy a Slezska. Čeká
nás i aktualizace panelů o Havířovu,“
líčila knihovnice.

Československé
hospodářství,
v poválečném období orientované
hlavně na těžký průmysl, požadovalo více a více uhlí. Proto byl dolům 1. máj a President Gottwald
svěřen úkol rozfárat sušsko-stonavské přídatkové pole a posléze vybudovat nový těžební závod.
V květnu 1957 bylo započato
s rozšiřováním dobývacího pole
Dolu President Gottwald a Dolu
1. máj a zahájeno rozfárání takzvaného sušsko-stonavského přídatkového pole. Začalo se s hloubením jámy
Barbora V a Prezident Gottwald III.
Zároveň byly vedeny otvírkové práce
ze 6. patra Dolu 1. máj. Hloubení jam
se však potýkalo se značnými problémy při zvládání průtrží plynů a průvalu vod souvisejícím s detritem.
V témže roce na základě sovětských
expertíz bylo rozhodnuto o výstavbě nového dolu. Následně od května
1957 – měsíc po zřízení ﬁrmy OKD –
bylo zahájeno hloubení jámy Su-Sto
I a současně byla prohlubována jáma
P G III. V této době byl ředitelem pověřeným výstavbou dolu Bohumil
Šumpich, který byl následně ředitelem Dolu 1. máj.

První tuna uhlí
vyjela 15. 11. 1960
Po něm nastoupil do funkce ředitele Boleslav Sýkora, přičemž
došlo k rozfárání prvního bloku
ve 28. sloji, byl to porub s označeNejmladším exponátem je hornická
skura z roku 2013 z Landeka (vpravo).

Slzy v očích bývalého ředitele

K plánům patří vydání druhého dílu
Veselých hornických příběhů (na nichž
se podílejí kromě Jaroslava Čihaře
nově Jaroslav Minka s Jaroslavem
Stružkou) nebo vydání katalogu
hornické amatérské tvorby. „Víme,
že mezi havíři je spousta nadaných
umělců, někteří malují obrazy z hornického prostředí, vyřezávají sochy
ze dřeva nebo uhlí, vyrábějí betlémy,
skládají básně... Ať se nám ozvou,
můžeme se domluvit, aby byly jejich
výrobky prezentovány,“ zakončila
Kroupová.

HORNÍ SUCHÁ/STONAVA – Mezi
účastníky slavnostního výjezdu posledního vozíku uhlí z Dolu 9. květen
byl také čtvrtý, nejstarší žijící bývalý
ředitel, dnes už třiaosmdesátiletý
Antonín Macura. Ten v uzavíraném
dole působil v letech 1973 až 1981.
Zeptali jsme se ho, jak na tu dobu
svého působení v OKD vzpomíná.
Naše otázka mu vehnala slzy
do očí a chvíli trvalo, než se mu podařilo svůj hlas roztřesený vzpomínkami a dojetím zkrotit. „To víte, v hornictví jsem prožil celý svůj život. Zažil
jsem při své práci řadu šťastných
chvil, ale také ty méně radostné. Ty

Radek Lukša
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HAVÍŘOV – Stálou výstavní expozici hornictví v havířovském
Společenském domě doplnila
výstavka havířských kůži, známých
v ostravsko-karvinském revíru jako
skury. Bezmála třicet, jich tam mají!
Ale jen dočasně. Od druhé poloviny
dubna je vrátí zpět do sbírky profesora VŠB-TUO Pavla Prokopa.
„Nápad ukázat lidem i tyto hornické
artefakty se zrodil s otevřením naší
stálé expozice. Přišel na ni i tehdejší
děkan Hornicko-geologické fakulty
VŠB-TUO Vojtech Dirner, se kterým
jsme domluvili vzájemnou spolupráci
v podobě besed, výstav. Příležitost pro
hornické kůže se nám naskytla v únoru,“ informovala Michaela Kroupová,
pracovnice havířovské městské
knihovny odpovídající za expozici.

PROSTŘEDNÍ SUCHÁ/STONAVA – Slavnostním vyvezením posledního vozíku s uhlím, které se uskutečnilo 24. března, končí historie Dolu
9. květen vystavěného na rozhraní obcí Horní Suchá a Stonava.
Hornická činnost v něm neprobíhala tak dlouho, jako tomu bylo a je
u jiných šachet ostravsko-karvinského revíru, zato je vystlána mnoha úspěchy.

První vozík naložený uhlím vyjel z podzemí Dolu 9. květen 15. listopadu 1960, ten poslední pak 24. března 2016.
ním 28 301. K této události se datuje základní mezník nově vzniklého podniku Suchá-Stonava, kdy
15. 11. 1960 byla vytěžena první
tuna uhlí. Přitom do konce roku
1960 Důl Suchá-Stonava zajišťoval výstavbu Dolu ČSM jako hlavní investor. V té době byl ředitelem
Jindřich Kupka.
V šedesátých letech docházelo k dostavbě povrchu a intenzivní
rozfárávce v dole. Posupně se podařilo postavit a zprovoznit úpravnu
uhlí (1964) a po následných úpravách byla v roce 1967 její kapacita zvýšena na 500 tun za hodinu.
Na rozdíl od všech jiných nově postavených úpraven v OKD, které
se potýkaly s problémy a dostávaly se na plánované parametry velmi nesnadno, úpravna Dolu 9. kvě-

horší už jsou však vytlačeny časem,
zůstávají jen ty pěkné.
9. květen byla slavná šachta.
Považuji za velkou čest, že jsem v ní
mohl pracovat jako ředitel,” říká
Macura, který se v roce 1940 vyučil
horníkem pro důl Šalamoun. V roce
1949 přestoupil na Důl Jeremenko,
kde se vypracoval do pozice
závodního dolu. V Dole Hlubina
pak vykonával funkci výrobního
náměstka, odkud přešel do Dolu 9.
květen do funkce ředitele. Svou hornickou kariéru končil na generálním
ředitelství OKD, kde působil v báňské
inspekci. „Za tu dobu až po dnešek

ten jela hned od samého počátku
na plný výkon a bez potíží. Zřejmě
to bylo dobrým projektem a dobrou prací zaměstnanců podniků
Vítkovice a Škoda, jakož i zásluhou
dlouholetého vedoucího úpravny
Wladislava Žebroka.

Důl 9. květen získal svůj název
1. ledna 1964
Do července roku 1965 byl podnik
úzce spjat s Dolem 1. máj. K 1. 1.
1964 došlo k přejmenování šachty
na Důl 9. květen. Od samého začátku byl důl koncipován jako moderní šachta s důrazem na elektriﬁkaci (v Dole Gabriela došlo k výměně
parního těžního stroje za elektrický až v roce 1961) a mechanizaci.
První kombajn KSV byl nasazen
v roce 1963 a v roce 1969 byla v dole

se hornictví hodně změnilo.
Především v tom, že se důlní provoz
zmechanizoval, zmodernizoval. Když
jsem začínal, uhlí se v dole nakládalo do vozíků či na pás lopatami.
Mohutné sloje jsme těžili na lávku,
nadvakrát. Maximální výška stěny
se pohybovala v rozmezí 2,2 až 2,5
metru. Dnes je výztuž i šestimetrová,
takže se těží celá mocnost najednou.
Těch rozdílů je celá řada, ale práce
v dole je stále náročná. Přeji dnešním
havířům a všem zaměstnancům OKD
hodně hornického štěstí, aby vždy
vyfárali ve zdraví, vážili si práce a byli
na ni hrdi,” říká Macura.

Kůže, skury, ﬂeky...
Kožené díly pracovního
oděvu, na něž si havíři
v dole sedali, případně
po nich fárali úpadnicí
po zadní části těla.
Skury se ujaly jako
součásti hornických
parád, bývají nošeny
v průvodech. Jejich
v současné době další
nejznámější užití je trojí
– na šachtách slouží
pro zaznamenávání
limitních výkonů rubáňových či čelbových kolektivů, na šachťácích
a oﬁciálních skocích
přes kůži jako stěžejní
atributy při vstupu nových adeptů do cechu
horníků (výjimečně
i hutníků) a kolegové
z úseků či zástupci
vedení dolů je dávají
zasloužilým havířům
Výstava odkazuje i na 124. Skok přes kůži v komna památku.
presorovně Dolu Anselm.

Krojovaní horníci se svými prapory tvořili k
nasazena první mechanizovaná výztuž Alpine B 2-6. V této době se
Důl 9. květen pyšnil stoprocentní mechanizací. Došlo také k prohlubování jámy P G III (1969) a SuSto I (1971) na 8. patro a v následujících letech se realizovala otvírka
8. patra, na které byla těžba převedena v roce 1979. V té době byl ředitelem Antonín Macura. Dobývání
metodou sedmdesátých let minulého století bylo stěnování se základkou a stěnování na řízený zával z pole.
V osmdesátých letech se těžba přesouvala do sedlových slojí a dobývání na plnou mocnost
na řízený zával s novými dobývacími komplexy. Zavedena byla doprava po závěsné dráze pomocí závěsných lokomotiv. Ředitelem byl
v této době Jan Raszka a následně
Václav Harášek.

Výjezdu posledního vozíku byli přítomni mj. bývalí zaměstnanci 9. května (zleva): vedoucí úpravny Wladislav Žebrok,
ředitel dolu Antonín Macura (1973–1981) a Rudolf Zmuda, který byl 15. 11. 1960 přítomen výjezdu prvního vozíku
s vykopaným uhlím.

Poslední vozík vyvezli Roman Badura (vlev
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Statistika Dolu 9. květen
 Za padesát šest let své existence,
ať už jako samostatného podniku
či závodu, vydal Důl 9. květen
73 milionů tun uhlí. Představuje to
vlak s 1 440 000 vagony (po
50 tunách uhlí) o celkové délce
přes 21 tisíc kilometrů, což je více
než devítinásobek délky hranic
České republiky.
 Nejvyšší těžba v historii Dolu 9. květen byla docílena v roce 2003, kdy
bylo vydobyto 2 090 750 tun uhlí.
 V podzemí Dolu 9. květen bylo
za 56 let vyraženo přes 608

kilometrů důlních chodeb, což
představuje po silnici vzdálenost
z Českého Těšína do Aše.
 Vloni bylo v lokalitě 9. květen
Důlního závodu 1 vytěženo
333 565 tun uhlí při průměrné
denní těžbě 1414 tun.
 Celková délka realizovaných ražeb
dosáhla 608 911 metrů, což dává
denní průměr 37,4 metru.
 Zatímco v 80. letech důl zaměstnával na dva a půl tisíce lidí, v roce
2015 to bylo v průměru
197 vlastních zaměstnanců.

Děti předvedly svou zručnost a fantazii
Velikonoční výtvarná
dílna, jenž je součástí
projektu Za kulturou
v každém věku
podpořeného Nadací
OKD, se v Obecním domě
Družba konala už potřetí
KARVINÁ− Je libo velikonoční košíček, přáníčko s jarním motivem,
závěsnou dekoraci ve tvaru vajíček, zápich z těstovin či stylové prostírání ze špachtlí? Není problém!
Toto a mnoho dalšího si bylo možno vyrobit samostatně nebo pod
vedením specializovaných lektorů
ve Velikonoční výtvarné dílně pro
děti i dospělé.
„Na Zelený čtvrtek k nám dorazilo na sedmdesát hostů – dětí
a jejich rodičů. Necelou dvacítku
tvořily děti do 5 let,“ řekla programová pracovnice z MěDK Petra
Brodová. Dále uvedla, že letošní
ročník byl v pořadí již třetí a pokaždé přijde zhruba stejný počet návštěvníků. „Tato akce je pokaždé součástí Velikonočního jar-

ADAM Januszek

e završila 24. března 2016
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Návštěvníci po celý den prokazovali kreativitu. Zabavili se opravdu všichni.
marku, který se koná na fryštátském náměstí v centru Karviné.
Nejvíc lidí za tyto tři ročníky přišlo hned při naší premiéře,“ doplnila Brodová.
Tvoření probíhalo na sedmi stanovištích a záleželo na každém návštěvníkovi, zda si je postupně obejde všechna, nebo si vybere podle svého vkusu a vyzkouší si pouze

vybrané techniky. Platilo však, že
každé stanoviště mělo svého specializovaného lektora z řad dívek,
které ochotně pomáhaly a radily.
Dospělí, jejichž děti chtěly pracovat samostatně, měli možnost bavit
se technikou decoupage a mohli si
vytvořit z obyčejné plechovky nebo
skleničky svůj designový kousek.
aja

Velkolepé vzpomínky na první republiku
Prostor náraziště vtažné jámy byl slavnostně vyzdoben.

KARVINÁ − Prohlídky všech okruhů,
divadelní skeče ze života na zámku z 20. a 30. let minulého století, módní přehlídka prezentující
dobu zkracování či kočárové projížďky a veteráni. To vše si mohli dopřát lidé z Karviné a širokého okolí po celou první dubnovou neděli,
kdy empírový zámek v centru města
slavnostně zahajoval sezonu 2016.
„Ve skrytu duše jsme doufali,
že by lidé mohli přijít. Ale přes pět
stovek jsme jich opravdu nečekali.
Zájem byl obrovský a podle ohlasů
se na některé dokonce ani nedostalo. Zámek bohužel není nafukovací,
ale rozhodně budeme uvažovat, že
bychom tuto akci zopakovali,“ podotkl správce fryštátského zámku
Radim Kravčík.

kulisu slavnostního aktu. Historii slavného dolu připomněl Boleslav Kowalczyk, ředitel DZ 1.
K dalšímu milníku v dějinách
dolu došlo k 1. 4. 1988, kdy byl Důl
9. květen spojen s Dolem 1. máj.
V této době se jednalo hlavně o spojení organizační, neboť v dole bylo
propojení jednou chodbou ze 40.
sloje ve IV. kře do Gabrielské 8. kry
a byl ražen propoj po 9. patře plnoproﬁlovým razicím strojem. Toto
spojení však netrvalo dlouho a od
1. 4. 1990 se Důl 9. květen opět osamostatnil. V této době byl ředitelem
Vladislav Hanzel.

Spojení s Dolem Darkov
V 90. letech došlo k postupné ﬁnalizaci investiční výstavby 9. patra. Deﬁnitivní spojení Dolu 9. květen s Dolem Darkov se uskutečnilo
k 1. 7. 1995, posledním ředitelem
samostatného Dolu 9. květen byl
Leo Bayer a ředitelem spojených
dolů byl Michal Kuča. Ve druhé po-

vo) společně s Petrem Pufferem.

lovině 90. let pak řídil závod 9. květen závodní dolu Milan Wija.
Začátkem nového tisíciletí – v srpnu 2001 – byl dokončen druhý těžební propoj závodu 9. květen a závodu Darkov, což umožnilo přetěžovat veškerou těžbu na darkovský úpravárenský komplex.
K 1. 12. 2001 byl odstaven skip
i úpravna na závodě 9. květen.
Ředitelem Dolu Darkov byl v této
době Karel Kratochvíl a závodními dolu byli postupně Bronislav
Batorek,
Miroslav
Suchoň
a Vladislav Szmek.

Těžba na úrovni
2 000 000 tun ročně
Druhá polovina prvního desetiletí byla ve znamení nákupu nových technologií a zvyšování výkonnosti. Závod 9. květen se v této
době dostal s těžbou na úroveň

2 000 000 tun ročně. Řediteli Dolu
Darkov v této době byli Leo Bayer
a Boleslav Kowalczyk, závodními
dolu Vladislav Szmek a Rastislav
Dušička.
Léta 2010 až po současnost byla
charakterizována hledáním a rozfáráváním zbylých zásob až po jedinou ostravskou sloj Václav, ze které byla 24. 2. 2016 v porubu 467 501
vydobyta poslední tuna uhlí.
V těchto letech byli řediteli Dolu
Darkov Václav Kabourek, Vladislav
Szmek a Boleslav Kowalczyk.
Posledním závodním dolu závodu 9. květen byl Roman Janulek
a k 1. 4. 2012 byl samostatný závod
s ubývající těžbou zrušen. V současné době je začleněn pod lokalitu Darkov Důlního závodu 1, kde je
závodním dolu David Hájek.

Venku před vstupem
do zámku nechybělo
prvorepublikové
četnictvo zastoupené
spolkem Klubu
vojenské historie
z Chotěbuzi.
Vstup zdarma měli všichni ti,
kteří dorazili v dobových kostýmech. Takových „odvážlivců“ se
našlo mezi návštěvníky na čtyři
desítky. Zámkem zněl charleston,
jazz a swing. Lidé si mohli prohlédnout tehdejší módu včetně spodního prádla, plavek nebo procházkového oblečení.
A jak vůbec organizátory napadlo připravit a sestavit program z tehdejší doby? „Zaměření na toto období dvacátých a třicátých let tady
ještě nebylo, přestože naše expozi-

FOTO: Milan Haluška

O téměř sto let zpátky se
vrátili všichni návštěvníci, kteří
si nenechali ujít slavnostní
zahájení nové zámecké
sezony v karvinském
Zámku Fryštát

Prohlídky s divadelními vystoupeními se konaly v hlavní zámecké budově i v Lottyhausu.

Také ozbrojené složky první republiky slavily úspěch.
ce spadá do konce devatenáctého
a začátku dvacátého století,“ objasnil Kravčík. Venku před vstupem
nechybělo prvorepublikové četnictvo zastoupené spolkem Klubu vojenské historie z Chotěbuzi, slečny a paní v dobových kostýmech se
promenovaly u historických vozů
a motorek, kterými se někteří návštěvníci dokonce na akci i dopravili. „To nás mile překvapilo. Měli jsme
objednané staré motocykly z těch let
a jeden automobil. Nakonec mohli
všichni obdivovat hned tři exemplá-

ře starých automobilů,“ doplnil spokojeně správce zámku.
Zajímavý program si všichni pochvalovali, dokonce každou půlhodinu zaznělo hudební vystoupení
à la Louis Armstrong přímo ze zámeckého balkonu. Většina starší generace se shodla, že podobný
program v Karviné dlouho chyběl
a s radostí ho přivítali. „Myslím si,
že mnozí z nich se vrátili do dob svého mládí a s radostí si zavzpomínali,“ usmál se závěrem správce zámku.
aja

Zdroj: Boleslav Kowalczyk
Zpracoval: Josef Lys

Některé mimořádné výsledky dosažené v Dole 9. květen
Těžba
1971 – Polkorab – 52 422 tun v porubu 24 305 s KSV 120 s výztuží ALPINE;
1997 – Piecuch – 69 732 tun v porubu 31 404 – KWB 3RDU, Pioma;
2006 – Tomczyk – 163 680 tun – porub 40 405, KGS 445, Fazos 17/37;
2009 – Witek – 197 152 tun – porub 40 203 POP.
Ražba
1969 – Ďuriš ml. – 506 metrů – ŠN + TP
1982 – Galo – 842 metrů – AM 50
1983 – Valovič – květen– 530 metrů – AM 50
Rekord rekordů
Dnes těžko představitelný je měsíční výkon přípravářského kolektivu Ďuriše
ml., který v roce 1965 ručně vyrazil 326 metrů důlních chodeb.

JARNÍ MINERALOGICKÁ BURZA PŘÍLEŽITOST PRO DUKELÁKY
OSTRAVA – Všechny stoly
zabrány! To hlásili s týdenním předstihem organizátoři jarního Mineralogického
setkání v Nové aule Vysoké
školy báňské – Technické
univerzity Ostrava v Porubě.
Koná se v sobotu 9. dubna
od 9 do 14.30. „Máme
přihlášeno přes 100 vystavovatelů, jimž jsme zařídili
250 míst. To je o třicet více
než vloni na podzim.
Bohužel jsme museli některé i odmítnout, nezbyly
na ně stolečky. A to jsme

se snažili dávat přednost
šutrařům, kteří vozí minerály, spíše než šmukařům
s bižuterií,“ líčila Martina
Polášková z Hornickogeologické fakulty.
I letošní mineralogickou burzu, jak řekla,
doplní zpřístupnění sbírek
v Geologickém pavilonu
prof. F. Pošepného hned
naproti aule. Jako obvykle
bezplatné. V aule by se
měly objevit také předměty
či publikace vážící se ke
wgeologii i hornictví!
uzi

HORNÍ SUCHÁ – Fárali
jste, případně pracovali
na povrchu Dolu Dukla?
V sobotu 9. dubna se
naskytne v Horní Suché
šance potkat bývalé
kolegy! Odehrají zde
totiž jubilejní 10. ročník
veleúspěšného badmintonového turnaje v mužské čtyřhře Dukelský
Haicman Cup.
„Přihlášky již máme
uzavřené a proběhlo i losování, nicméně proč by
se nemohli přijít jen tak

podívat i další Dukeláci?“
vzkázal Miloš Micza, který po útlumu domovské
šachty pracuje na lokalitě
Staříč Důlního závodu 3
a stojí rovněž v čele pořadatelského týmu turnaje.
Dukelský Haicman Cup
se koná ve Sportovní hale
Horní Suchá od 9 do 14
hodin. Bowlingový klub
pak bude hostit vyhodnocení a následné společné posezení Dukeláků
(nejen) u guláše.
uzi

Po šichtě

číslo 13 | ročník 46

VÁHY 23. 9. – 23. 10.
ŠTÍR 24. 10. – 22. 11.
STŘELEC 23. 11. – 21. 12.
KOZOROH 22. 12. – 20. 1.
VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2.
RYBY 21. 2. – 20. 3.

BERAN 21. 3. – 20. 4.
BÝK 21. 4. – 20. 5.
BLÍŽENCI 21. 5. – 21. 6.
RAK 22. 6. – 22. 7.

Představený
kláštera

Snílek
Epidemie

V letadle z Ameriky se ocitli vedle
sebe mladá žena a kněz. Po nějaké chvíli se žena odvážila kněze
oslovit:

Staškovo
jméno

Unavit
(přeneseně)

Promoční síň
Anglicky
všechno

Starší značka
jízdních kol
Flašky
Asijský
zavodňovací
příkop

Jihoamerický
veletok
Zkratka
voltmapéru / Hrdina
Čapkovy hry

Asijský
kočovník

Asijský stát
Odpad z obilí

Postava
z Pucciniho
opery
Elán

Napodobovat Otec (knižně)
ptačí hlas Část básně

Úder rohy
Týkající se
osla

Staročeský
hudební
nástroj
Anekdota

Zkratka
Polské strany
lidové
Mazlavá
hornina
(slovensky)

Slovensky
jestliže

Tekuté léky

1. DÍL
TAJENKY

SPZ let.
Afghánistánu
Lékárenský
praktikant

Zkr. souhvězdí
Plachty
Zkr. Rastr.
tunel. mikrosk.

Slovensky
křest
Právě vylíhlé
ryby

Slosování

A sice

Mušle
SPZ Strakonic

Podobizna

2. DÍL
TAJENKY
Přístavní
město
na Floridě

Ústa

Citoslovce
ohrazení

Tajenka křížovky č. 12: „... za druhé nejsem žádná nána.“ Výherce křížovky č. 12 Lenka Chodurová z Albrechtic
Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z vydavatelství R MEDIA. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, e-mail: hornik@okd.cz.

Před podpisem jakékoliv smlouvy
si překontrolujte, jak jsou ošetřeny
důležité body. Neberte na lehkou
váhu připomínky kolegů, jen tak
máte šanci vyhnout se jistým
problémům. Klidně a nevědomky
jste mohli něco poplést a pokazit.
Na projevy sympatií opačného
pohlaví reagujte spontánně.
S jistým sebezapřením
vykonáte dobrý skutek.

Sudoku

1
4
2

Nepropadejte panice, že nejste
dostatečně připraveni na náročné
povinnosti. Řešení vám usnadní
vhodné uskupení planet. Změny,
ke kterým vás přemlouval partner,
se neuskuteční. Na jednu stranu
se vám uleví, protože se nemusíte
vzdávat svých dosavadních zvyklosti,
ale zároveň budete zklamaní.
Při nákupech povolíte uzdu
fantazii.

„Otče, mohu vás poprosit
o laskavost?”
„Ale jistě, dcero. Co pro vás
mohu udělat?”
„No... víte, koupila jsem mamince k narozeninám drahý vysoušeč
vlasů, prostě fén. Je ještě v krabici,
nevybalený. A beznadějně přesahuje limit osvobozený od cla. Takže oni
mi ho určitě seberou. Mohl byste
ho pronést prohlídkou? Třeba pod
svým šatem?”
„Ach, dcero, rád vám pomohu.
Ale varuji vás: nebudu lhát!”
„Ale s vaší poctivou tváří, otče...
nikdo se nás na nic ani nezeptá!”
Ujednáno. Po přistání došli k pultu, kněz před ženou. A už zaznělo:
„Otče, máte něco k proclení?”
„Od temene své hlavy až po pás
nic...”
To je ale divná odpověď, řekl si
celník – tak se zeptá znovu:
„A co máte k proclení od pasu
po podlahu?”
„Nu... úžasný přístroj, určený
k tomu, aby dělal radost ženám...
zatím však nepoužitý!”
„Kristepane!! Běžte otče...
Další!”

Japonská
lovkyně perel

3

2
3 6
4
2
8
3
1 4
7
6 9

3
4

6
7 8 6
2 1 9
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1
4

Jak luštit sudoku:
Každý řádek, sloupec
a každý čtverec (3
x 3 políčka) musí
obsahovat čísla od 1
do 9. Řešení dnešního
sudoku:

Recept

Povidlové
buchty
POTŘEBNÉ PŘÍSADY
500 g hladké mouky, 50 g másla,
2 vejce, 20 g soli, 200 ml mléka,
švestková povidla. Kvásek: droždí,
lžíce cukru, 2 lžíce mouky, trochu
mléka.
POSTUP PŘÍPRAVY
Kvásek necháme zakrytý v teple vzejít. Poté přidáme cukr, mouku, vlahý
tuk a mléko. V mléku rozšleháme
vejce. Vypracujeme těsto a necháme asi 1 hodinu kynout. Vykynuté
těsto dáme na poumoučený vál
a rozkrájíme na stejné dílky asi
5 x 5 cm. Každý dílek mírně rozprostřeme a dáme doprostřed trochu
povidel. Buchty sbalíme a dáme
stisknutým koncem na plech vedle
sebe. Potíráme tukem a pečeme asi
3/4 hodiny při 180 °C.
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LEV 23. 7. – 23. 8.

SPZ Teplic

Rozhovor

6
1
8
4
9
7
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3
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PANNA 23. 8. – 22. 9.

Palivo

Vtipy
Když Bůh stvořil Adama a Evu, zbyly
mu ještě dvě věci, které jim chtěl
dát. Bůh řekl:
„Mám pro vás ještě dva dárky,
pro každého z vás jeden. Ten první je
moci čůrat ve stoje.”
Adam ho přerušil:
„Já to chci, já to chci! To bude
báječné a můj život bude mnohem
veselejší!”
Pak se podíval na Evu a Eva
přikývla a řekla:
„No, proč ne, pro mne to není tak
důležité.”
Tak dostal Adam od Boha tento
dárek. Výskal radostí, poskakoval
a čůral tu zde, tu onde, běžel na pláž,
čůral i tam a obdivoval se obrazcům,
které se mu podařilo vytvořit v písku.
Bůh s Evou pozorovali Adamovo
nadšení a tu se zeptala Eva Boha:
„A ten druhý dárek, který jsi nám
chtěl dát?”
„To je mozek, Evo. To je mozek.”

Obyvatel
Balkánu

Marodit
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Neobávejte se nějakých potíží z minulého týdne, průběžně se vám podaří je
odstranit. Stačí se nebát mluvit s každým na rovinu. Výčitky můžete očekávat
od partnera. Nelíbí se mu, že na něho
nemáte tolik času jako dříve, protože
dáváte přednost práci a přátelům. Vám
to tak asi nepřijde, ale postačí malé
zamyšlení a s hrůzou zjistíte,
že večer strávený ve dvou si již
nepamatujete.

Jeden ze
sedmi
římských
pahorků

Zpěvohra
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Nenechte se nikým a ničím rozptylovat, máte příležitost realizovat
odvážnou představu. Energii budete
čerpat z planet, které jsou vám
příznivě nakloněny. Nedorozumění
a odměřené chování některých
lidí z vašeho okolí můžete hodit
za hlavu - nepochopili váš záměr.
Zanechte úporné snahy stát
se v partnerových očích
jedničkou.

Rovnováhu a klid vám přinese setkání s přítelem, který se vrátil z delší
cesty. Některé jeho představy vás
nadchnou, některé pobaví. Naléhavý
telefonát přijde od příbuzných.
Kolegové v práci budou samý žert
a budou se předhánět v pozornostech. Na vás si ale tak snadno
nepřijdou. Začnete tušit
čertovinu a další události
vám dají za pravdu.

Pomůcka: all, Americká
Goro, Vel, YA psovitá šelma
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Vaše forma akceleruje, rostou vaše
ambice, ale zbrklostí se připravíte
o výraznější výsledky. Na vaše záležitosti negativně působí jarní únava
okolí. Konkurence vám nadělá starost, ale až zjistíte, kdo za ní stojí,
zase se uklidníte. Dotyčný v žádném
případě nedosahuje vašich kvalit.
Pokud jste s partnerem plánovali stěhování, v dohledné
době to nebude.

Zaskočí vás pozvání známého, se
kterým jste se dávno rozkmotřili.
Nyní něco potřebuje, ale ani vy
nevyjdete naprázdno. Pozor na pohodu, kterou pro vás vytvoří partner.
Hrozí vám, že se stanete příliš leniví
a necháte ležet ladem skvělý nápad.
Nezadaní mají šanci poznat
novou lásku. Při troše štěstí
se může jednat o seskupení
na celý život.

v tajence).“
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Některé vaše názory z minulých dnů
narazí na nesouhlas okolí. Nikoho
nepřemlouvejte a prozatím všem
nespokojencům ustupte. Vaše
požadavky, o kterých nechtěli slyšet,
najednou nebudou žádným problémem. Stále máte na paměti resty
minulého roku a hodláte se
do nich co nejdříve pustit.
Plány vám zkříží nový úkol,
který nesnese odklad.

Všechno, co vás doposud trápí, se
vysvětlí. Pozor na unáhlené kroky
vedoucí ke katastrofě. Vyhněte se
silným slovům a přehnaným gestům.
Pobavíte se tzv. novinkou, kterou již
dávno víte. Pokud plánujete větší
investice do bydlení, nenechejte
se ovlivnit snílkovstvím partnera.
Nezapomeňte na přízemní,
ale důležité aspekty, jako
jsou ﬁnance.

Alexe povolají k dokonale spáchané vraždě dvou zkorumpovaných
politiků. Je zřejmé, že je to práce profesionála. Pátrání se rozběhne
na plné obrátky, přesto umírají další činitelé s pošpiněnou pověstí.
Veřejnost se začne ptát: Je střelec hrdina, nebo mstitel? Navíc
musí Alex čelit dlouholetému nepříteli, který nehodlá polevit, dokud
nezlikviduje celou Alexovu rodinu.

HODNÝ ZEŤÁK. „Paní, a nebylo vám na těch houbách nic
divného?“ ptá se vyšetřující lékař, když zrovna provedl výplach
žaludku. – „No, na těch houbách ani ne,“ ztěžka povídá
unavená paní, „ale na zeťákovi ano, když mi... (dokončení
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Cíl, který jste si předsevzali, vás
přinutí vzdát se něčeho, co vás silně
přitahuje. Nic není zadarmo, bez
sebezapření to nepůjde. Pozor si
dejte na unáhlenost v odpovědích,
je lépe kousnout se do jazyka než
plácnout hloupost před lidmi,
na kterých bude hodně záležet.
Uchvátí vás nová známost.
Máte zaděláno na problémy
v rodinném kruhu.

V zaměstnání si udržujte svůj
standard. Vedení ﬁrmy chystá překvapení, které se nemusí týkat vás.
Nasbírané informace předem zvažte,
než je pustíte do éteru. Ne všechny
jsou podložené fakty a v závěru by
mohly i ublížit. Partner vás zahrne
tolika lichotkami o vaší dokonalosti,
že budete v pokušení tomu
uvěřit. V hloubi duše však
všemu nevěříte.
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Práce navíc, kterou budou vaši
nadřízení po vás požadovat, v žádném případě neodmítejte. Dostanete
ji slušně zaplacenou. Využijete i šance nabídnuté konkurencí. Dochází
vám trpělivost s osobami, které ne
a ne pochopit smysl vašeho snažení,
a tím vám neustále přidělávají práci.
Partner vás obdivuje a bude
vás utvrzovat ve správnosti
počínání.

Kniha z vydavatelství Alpress (www.alpress.cz)

Křížovka o knihu

Horoskop na období od 7. 4. do 13. 4.
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Hasło bhp miesiąca: Znajomość przepisów jest niezbędnym warunkiem bezpiecznej pracy.

Informacje o problemach z pierwszej ręki,
natomiast rozwiązanie również od górników

STARZYCZ – Na odcinkach wydobywczych Zakładu Górniczego Nr
3 – oba obsługiwane przez polskie
brygady wykonawców zewnętrznych, czyli spółek Alpex oraz
Carbokov - działają od końca roku
2014 zespoły ds. optymalizacji.
Ich zadaniem jest znalezienie rozwiązań, jak wypełnić wyznaczone im zadanie docelowe, czyli wydobycie, i jednocześnie podzadania w postaci rozwiązywania problemów operacyjnych i trudności
geologicznych. Specjalista ds. CI
Daniel Sulava omówił dla nas podejmowane przez nich działania
w wyrobisku 063 608/1.
"Poza metodami, jakimi chcemy osiągnąć wyniki określone
zgodnie z procedurami na początku każdego miesiąca, zajmujemy
się przede wszystkim chronicznymi usterkami i przestojami.
Przykład? Po trzech tygodniach
ponownie oderwana płyta dociskowa dolnego napędu ścianowego pancerza PF 4-832. Górnicy po
prostu ponownie musieli to na-

FOTO: Radek Lukša

Specjalista ds. CI
(programu ciągłego
doskonalenia) Daniel
Sulava opisuje, jak
działa zespół ds.
optymalizacji na odcinku
spółki zewnętrznej
Alpex w wyrobisku
kombajnowym 063 608/1

Kierownik ruchu podziemnego ZH Nr 3 Ivan Šimek i kierownik wydobycia Jiří Pokorný w wyrobisku 063 608.

nictwo kopalni celowo wy braprawić. Kiedy pokazaliśmy im to
ło do kierowania zespołem optyna papierze i omówiliśmy całą symalizacja odcinka spółki Alpex.
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tu René Gadatscha, kierownika
Kamila Mrkvy, którego kierowwydobycia Jiřího Pokorného i innych. „Angażujemy w to szeregowych górników, aby mogli się
wykazać i wyrazić swój pogląd
na rzecz; opinię, jak ich zdaniem
można te problemy rozwiązać.
Wykorzystujemy ich doświadczenie i uzyskaną wiedzę praktyczną. Zespół – w porównaniu z naradami operacyjnymi – działa w o
wiele mniej formalnym nastroju,”
opowiada Sulava.
W trakcie ostatniego spotkania kierownik operacyjny spółki Alpex Dariusz Hetman wspomniał o częstym zatrzymywaniu
przenośników odstawy centralnej
w czasie wydobycia. "Z kierownikiem operacji CO Jozefem Žiltem
Ściana kombajnowa eksploatowana przez brygadę spółki Alpex Janusza Siwka
i mechanikiem kopalni Halfarem
jest dla ZG Nr 3 kluczowa.

21,5 %

zdecydowaliśmy się przetestować wszystkie czujniki przesypowe wzdłuż całej trasy centralek i
zaleźliśmy przyczynę. Na przesypie z taśmy transportującej 1200
F na F1 dochodziło do zamrażania
urobku, dlatego linka wyłączała system. Po wymianie przegrody zapewniającej zsuwanie węgla
sytuacja uległa poprawie, "opisał
specjalista CI.
Jak dodał dalej, poruszone zostały również wnioski o przeniesienie zwrotnicy kolejowej czy
też zapewnienie wózków hydraulicznych do obsługi wyrobiska
063 608/1. "Omawialiśmy również ustawienie kombajnu KGE
710 FM po zakończeniu wydobycia na szóstej zmianie w taki sposób, aby koledzy ze zmiany porannej nie musieli go przesuwać i koledzy na zmianie przygotowawczej nie tracili czasu. Górnikom
udaje się to wdrażać, choć nadal
mają pewne rezerwy,” powiedział
Sulava. Do czternastu zadań zespołu ds. CI na odcinku Alpex według niego należy także optymalizacja zmiany przygotowawczej
w celu zapewnienia terminowego
uruchomienia wydobycia. Od wyników ściany kombajnowej jest w
chwili obecnej uzależniona realizacja planu wydobywczego całego ZG Nr 3.
Radek Lukša

KARWINA – Zakład Górniczy Nr
1 zrealizował w lutym wydobycie na poziomie 325.000 ton. Tryb
techniczny został przekroczony
o 1.500 ton, natomiast plan produkcji o 40.500 ton. Według informacji podanych przez Petra
Škorpíka, kierownika produkcji
ZG 1, w ruchu górniczym Darków
wydobyto 128.000 ton, natomiast
197.000 ton w Karwinie.
Na objętość produkcji wpłynęła sytuacja, gdy w lutym cztery zespoły z dziewięciu dokopały swe

wyrobiska. Tylko brygada spółki Alpex Marka Fala zdołała wypełnić warunki wyniku limitowego w ruchu górniczym Karwina.
W wyrobisku 22 3950 wydobyli 99.000 ton, to był najlepszy wynik w tym ruchu. Jednocześnie
jako jedyna z pięciu brygad ścianowych walczących o wypracowanie wyniku limitowego wypełniła założone przez siebie cele.
Najwyższe wydobycie w obszarze ruchu darkowskiego osiągnął
zespół Alpex Tadeusza Czai - na

czole przodka 40.903 wydobył
80.000 ton.
„Niestety, w wyrobisku od połowy miesiąca pojawiła się erozja,
która spowolniła postęp przodka
o ponad połowę i po zrealizowaniu
dwóch pokosów musimy wywiercić około 130 otworów w piaskowcu,” opisuje trudności Škorpík
i dodaje: „Z powodzeniem dokopały swe wyrobiska brygady
głównych przodowych Tadeusza
Szweda, Petera Turaza, Romana
Badury i Witold Wozniaka należące do spółki zewnętrznej Alpex.
Wręcz przeciwnie ma się sytuacja
z kompleksem pługowym, który
po udanym przeniesieniu technologii pracuje w pokładzie Max w
ramach ruchu górniczego Łazy.”
Po udanym styczniu, gdy górni-

WARSZWA – Polskie Ministerstwo
energetyki odwołało ze stanowiska Krzysztofa Sędzikowskiego,
prezesa największej państwowej spółki węglowej Kompania
Węglowa (KW). Przez najbliższe
trzy miesiące obowiązki prezesa
tej największej spółki górniczej
będzie pełnił członek Rady
Nadzorczej KW Tomasz Rogala.
Sędzikowski próbował przeforsować restrukturyzację firmy przynoszącej straty i uczynić ją bardziej
atrakcyjną dla inwestorów. Poza
innymi planował zasadnicze
redukcje wynagrodzeń, co doprowadziło do burzliwych protestów
związków zawodowych.
Szefowa polskiego rządu Beata
Szydło powiedziała, że sytuacja
w górnictwie nie jest łatwa, ale
zmiana personalna była potrzebna
Kompanii Węglowej. „Nowy prezes
zadeklarował, że w tej chwili będzie
realizował projekt powołania
Polskiej Grupy Górniczej. Mamy już
również program sﬁnansowania tej
Grupy, więc myślę, że w najbliższych
kilku miesiącach stanie się to
faktem,” powiedziała dziennikarzom
pani premier.

cy robót przygotowawczych wykonali 1.455 metrów nowych wyrobisk i tym samym przekroczyli
biznesplan o 40 metrów, w lutym
wypełnili warunki trybu technicznego z wynikiem 1.335 metrów.
Jednocześnie pięć brygad wypracowało warunki wyniku limitowego. Poza innymi udało się to
dwom zespołom wykonawców zewnętrznych – dowodzonych przez
głównych przodowych Damiana
Szkota (Alpex) oraz Bogdana
Kozlowica (z WPBK-BIS) - oba
II. stopień, czyli wypełnili warunki techniczne w ponad 110 %. W
marcu w ramach ZG 1 walczy o
wynik limitowy 13 zespołów robót przygotowawczych, siedem z
nich to wykonawcy zewnętrzni.

Polska Grupa Górnicza ma
powstać w maju. Zadaniem Tomasza
Rogali – poza kontynuowaniem
dialogu ze związkami zawodowymi – będzie pozyskanie nowych
inwestorów, którzy mają wnieść do
PGG co najmniej 1,5 mld zł. Według
rządowego planu restrukturyzacji KW
nowa spółka ma przejąć 11 kopalń
Kompanii, aby mogły dalej działać.
Na przeżycie są im potrzebne 2 mld
złotych (ponad 12 miliard koron).
Zeszły i obecny rząd wskazały
jako potencjalnych inwestorów dla
KW przedsiębiorstwa energetyczne
z udziałem skarbu państwa. Jednak
Kompanii nie udało się ich pozyskać, ponieważ państwowe ﬁrmy
energetyczne przed wyborami nie
chciały inwestować w przynoszące
straty kopalnie należące do KW.
Kompania Węglowa jest największym polskim producentem węgla
kamiennego. Zatrudnia ponad
34.000 osób (czyli prawie połowę
wszystkich górników w Polsce), a jej
roczna produkcja wynosi około 28
milionów ton. Według nieoﬁcjalnych
wyników ubiegłoroczna straty KW
wyniosły 930 mln zł.
red

Prezentacja Hawierzowa w Katowicach
Przedstawiciele najmłodszego
miasta Republiki Czeskiej
wymienili przez wiele lat
odwiedzane Targi w Brnie na
polskie targi turystyki pod
nazwą globalnie
HAWIERZÓW − Od 18 do 20
marca miała miejsce 22 już
edycja Międzynarodowych
Targów Turystyki, Spa, Sprzętu
Turystycznego i Żeglarskiego
GLOBalnie. Impreza uzyskuje w
ostatnich latach, ze względu na
swoje położenie, coraz to większą przychylność wystawców z
Czech i Słowacji. Po raz pierwszy
zaprezentowało się na targach
również miasto Hawierzów wraz z
Mikroregionem Cierlicko i Zapora
Żermanicka.
Fakt, że polscy goście i turyści
chętnie odwiedzają nasz górniczy
region, uświadamia sobie również
hawierzowski samorząd. Dlatego
postanowili dać Katowicom pierwszeństwo przed Brnem. "Wiemy, że

zainteresowanie polskich turystów
oboma naszymi obszarami
wodnymi i otaczającą ich okolicą
jest bardzo duże. Oferujemy
między innymi korzystanie z nart
wodnych, skuterów wodnych i łodzi
motorowych,” wyjaśnia w imieniu
stowarzyszenia Mikroregion
Cierlicko i Zapora Żermanicka
Jaroslav Votýpka.
Polacy lubią też zmagania
motocyklistów - długie tradycje
mają Hawierzowskie Zawody o Złotą
Lampkę Górniczą, gdy start i cel
zlokalizowane są w gminie Cierlicko.
Zawody po raz 33 odbędą się w
połowie lipca, a nie na początku
sierpnia, jak zawsze. "Z tego powodu właśnie tę imprezę sportową
zaprezentowaliśmy w Polsce.
Uważamy, że to bardzo ważne, ponieważ polscy fani szybkich motocykli przyjeżdżają co roku naprawdę
w dużych grupach,” powiedział
dyrektor wyścigów Petr Hrabčák
dodając, że tegoroczna impreza jest
zaplanowana na 16 i 17 lipca.
aja

Jubilaci
W miesiącu kwietniu obchodzą
życiowe jubileusze podani poniżej
pracownicy ﬁrm zewnętrznych:

Brygady ﬁrm zewnętrznych odnotowały dalszy sukces
Brygady ścianowe pracujące w ramach ZG 1
przekroczyły plan na luty o 40.500 ton, górnicy
robót przygotowawczych wypełnili założenia trybu
technicznego z wynikiem 1.335 metrów korytarza

Nowy prezes Kompanii Węglowej

ALPEX, s.r.o.
Białobrzewski Jerzy, Długi Krystian,
Kowhan Marek, Ligorowski Ryszard,
Czerniak Krzysztof, Gajos Ryszard,
Kozłowski Ryszard
Męźyk Krzysztof
POLCARBO, s.r.o.
Krakówka Marek, Roziński Zbigniew,
Warmuz Tomasz, Machala Jacek,

syl
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Kubicz Dariusz, Ochman Janusz,
Majka Jacek
THK – ČECHPOL, s.r.o.
Jandura Pavol, Daňhel Lubomír,
Stojka Bogusław
Władze spółek składają wszystkim
Zacnym Jubilatom życzenia przede
wszystkim zdrowia, szczęścia,
pomyślności w życiu zawodowym i
osobistym. Do życzeń dołącza także
redakcja naszego tygodnika.
jk
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Rozvíjejí příhraniční spolupráci

Přijďte si zahrát kopanou

V delegaci Sdružení
hornických
a hutnických spolků ČR,
která míří do Polska,
jsou dva představitelé
našeho revíru

O pohár výkonného
ředitele OKD budou
bojovat zaměstnanci
společností OKD, HBZS
a dodavatelských ﬁrem

Ladislav Kajzar (vpravo) s Marianem Grochowskim, předsedou Spolku krojovaných horníků a důchodců Jastrzębie.

Uranová štola Kowary či Zlatý důl
ve Zlotem Stoku.
„Naše Sdružení hornických
a hutnických spolků ČR, obdobně jako Kroužek krojovaných horníků při obci Stonava udržuje s bývalými, ale také současnými polskými horníky a jejich spolky vřelé
vztahy. Každý rok pořádáme řadu
recipročních akcí,” tvrdí Kajzar.
Svá slova dokládá účastí na česko-polských i polsko-českých akcích jakými jsou kupříkladu skoky přes kůži, Hornické slavnosti,
oslavy Dne horníků či svátku svaté Barbory, patronky všech havířů. Naposledy hostila Stonava
a její kroužek krojovaných horníků zahraniční hosty loni v prosinci na svém 2. šachťáku.
„Těším se nejen na prohlídku muzeí, ale především na fárání
do rudného dolu. Prostředí uhelných šachet důvěrné znám, takže
jsem zvědavý, jak to vypadá v podzemí dolu, kde se těžila třeba měď,”
řekl nám těsně před odjezdem
Kajzar. „V Polsku chci také navázat
a prohloubit spolupráci se svými
hornickými kolegy, získat náměty
a inspiraci pro činnost stonavského kroužku. A nejedu tam s prázdnýma rukama. Kromě jiného vezu
svým polský přátelům hezkou maketu hornického vozíku s věnováním,” říká Kajzar. Ten také připomíná, že ve dnech 10. až 12. června
se koná v Příbrami 20. setkání hornických a hutnických spolků ČR
a zároveň 16. setkání těchto spolků
z celé Evropy.
Josef Lys

Kádr každého týmu může mít
15 hráčů, přičemž v průběhu jednotlivých zápasů, jejichž hrací doba je 2x 15 minut, lze střídat
hokejovým způsobem, to znamená neomezeně.
Hrát se bude ve dvou skupinách
po třech účastnících. Následně
pak proti sobě nastoupí první a druzí ze skupin (do kříže).
Na závěr proběhnou zápasy o 5.,
3. a o 1. místo.
Vítěz zápasu získá 3 body, remíza je za 1 bod. V případě nerozhodného výsledku se budou kopat
penalty a vítězné družstvo si připíše další bod.
Při tvorbě týmů pořadatel požaduje stanovení garantů (kontaktních osob) pro jednotlivá muž-

ALBRECHTICE – Společnost OKD
a HBZS Ostrava pořádá v sobotu
28. května fotbalový turnaj o pohár výkonného ředitele OKD.
Uskuteční se v areálu FK Baník
Albrechtice, kde se od 9 hodin
střetne šest šestičlenných týmů
jednotlivých závodů a podniků
OKD – brankář a pět hráčů. Hrát
se bude pouze na šířce regulérního travnatého fotbalového hřiště
(za nepříznivého počasí na umělé
trávě). Hráči musí být zaměstnanci
OKD a HBZS, nebo také pracovníci dodavatelských organizací (tzn.
musí mít platnou ASEP kartu).

Účastnické týmy:
1. Důlní závod 1, lokalita
Darkov –
černá
2. Důlní závod 1, lokalita
Karviná –
žlutá
3. Důlní závod 2 – modrá
4. Důlní závod 3 – zelená
5. Závod úpraven, Závod servisních služeb – bílá
6. Podnik a HBZS – červená

stva, kteří budou jednat s kontaktní osobou za OKD. Té je třeba dodat potvrzení účastníků, a to
do 13. května. Dresy v přidělené
barvě (viz výše) si každé mužstvo
zajistí samostatně. Mohou obsahovat jakékoliv nápisy či motivační hesla.

Kontaktní osoby:
Mgr. Kateřina Sayak,
tel: 882/2630 email: katerina.
sayak@okd.cz nebo
Kateřina Tataruchová,
tel: 882/2070
email: tataruchova@hbzs-ov.cz
Pořadatelé na sportovní akci
zvou kromě účastníků i všechny spolupracovníky, rodinné příslušníky, zástupce vedení jednotlivých závodů i podniků.
syl

FOTO: Archiv OKD

FOTO: Archiv Horník

STONAVA – Ve čtvrtek 7. dubna vyráží delegace Sdružení hornických a hutnických spolků České
republiky (SHHS ČR) na třídenní návštěvu polských kolegů sdružených v obdobných spolcích. Náš revír reprezentují Josef
Gavlas, předseda Nadace Landek
Ostrava, a Ladislav Kajzar, předseda Kroužku krojovaných horníků při obci Stonava. Hlavním

cílem setkání je jednat o rozvoji
vzájemné příhraniční spolupráce.
Jak informoval Ladislav Kajzar,
program, který připravili polští
hostilelé, je opravdu bohatý. První
den účastníci navštíví Muzeum
průmyslu a techniky ve městě
Walbrzych, kde mají také fárat.
Ve Walimi si prohlédnou komplex Rzecka – muzeum waleských
štol, které byly raženy v průběhu
druhé světové války v rámci tajného projektu Riese. Další den fárají v rudném dole Lubin v Lubinu,
kde proběhne beseda s představiteli dolu. Následovat bude prohlídka Wroclawi, evropského
města kultury. Na závěr pak odjedou do dalších hornických lokalit
a zavítají do některého z muzeí –
Kamenouhelný důl Nowa Ruda,

Vítězem loňského ročníku turnaje o pohár výkonného ředitele OKD se stal Důlní
závod 2 před lokalitou Darkov Důlního závodu 1.

Prezentace Havířova v Katovicích
Dlouhá léta navštěvovaný veletrh v Brně vyměnili
představitelé nejmladšího města České republiky
za ten polský pod názvem GLOBalnie

Inzerce zdarma
pro zaměstnance OKD
OZNÁMENÍ

Se zármutkem v srdci oznamujeme
příbuzným, přátelům a známým, že
nás dne 21. března 2016 navždy
opustil ve věku nedožitých 82 let
pan Josef Přikryl, bývalý horník
dolu Petr Cingr. Na vlastní přání
zesnulého se rozloučíme v úzkém
rodinném kruhu. Děkujeme všem,
kteří mu věnují tichou vzpomínku.
Za zarmoucenou rodinu manželka
Věra, syn Radovan, dcery Irena
a Jitka s rodinami.
PRODEJ
Servírovací stolek globus. Nový,
nikdy nepoužívaný, původně zabalený. Nevhodný dárek! Původní cena
3200 Kč, nyní 1500 Kč. Inf. na tel.:
737 100 930.
Zájemci o inzerci prosím kontaktujte
Renatu Pavlíkovou:
tel.: 737 043 230
pav2711@seznam.cz

FOTO: Magistrát města Havířova

HAVÍŘOV − Od 18. do 20. března se konal už 22. ročník
veletrhu cestovního ruchu a lázeňství. Ten si v posledních letech i díky své lokaci získává stále větší přízeň
vystavovatelů z Česka i Slovenska. Vůbec poprvé se ho
zúčastnil i Havířov společně s Mikroregionem Těrlické
a Žermanické přehrady.
To, že polští návštěvníci hojně využívají náš hornický
region, si uvědomuje také havířovská radnice. Proto se
rozhodla dát Katovicím v oblasti prezentace přednost
před Brnem. „Víme, že zájem polských návštěvníků o obě
vodní plochy a jejich okolí je velký. Nabízíme mimo jiné
i vodní lyžování, provoz vodních skútrů a motorových
lodí,“ vysvětlil za sdružení obcí Mikroregion Těrlické
a Žermanické přehrady Jaroslav Votýpka.
Poláci rádi jezdí také na motocyklové závody – tradiční
akcí je Havířovský Zlatý kahanec se startem i cílem

v Těrlicku. Jeho 33. ročník se letos uskuteční už v polovině července, a nikoliv na začátku srpna, jak bylo zvykem.
„Z toho důvodu jsme právě tento závod v Polsku prezentovali. Považujeme to za velmi důležité, neboť polských
fandů přijíždí každoročně opravdu dost,“ podotkl šéf
závodů Petr Hrabčák s tím, že letošní ročník je naplánován na 16. a 17. července.
aja

Havířovský stánek na veletrhu v polských Katovicích.

Atleti vzkazují: Běhej s námi!
KARVINÁ – Beseda se sportovní
osobností, přednáška o výběru běžeckých bot a technice běhu, tréninky
všech atletických disciplín i veřejné
závody pro všechny. Projekt Běhej
s námi – atletika pro všechny nabízí
velké množství aktivit, které mohou
navštívit nejen obyvatelé Karviné.
„Chceme rozšířit povědomí veřejnosti o atletice a běhu v přirozeném
prostředí,” říká hlavní organizátor
projektu, který je navazující aktivitou projektu Cesta k městu II, Jan
Jelen. Jde o další snahu atletického
klubu TJ Jäkl Karviná o propagaci
rekreační atletiky, která přispívá
k prevenci zdravotních problémů.
Samotný projekt obsahuje přednášky a besedy (proběhly 14. února
a 13. března), ale i aktivní zapojení
účastníků do tréninků a závodů. Každý
člověk z řad veřejnosti má možnost
vyzkoušet si činnosti, které členové
klubu provozují. První z mnoha akcí,
do kterých se může přímo zapojit

karvinská sportovní veřejnost, proběhne už v neděli 10. dubna od 9.30
hodin na veřejném tréninku vrhů
a hodů u Střední zdravotnické školy
v Karviné. Podle zájmu účastníků se
bude vrhat koulí a házet diskem, oštěpem i kladivem. „Zájemci se mohou
těšit na rady od atletických trenérů
i dlouholetých aktivních závodníků,“
doplnil Jelen.
os, aja

Veřejné tréninky: kdy a kde?
10. dubna v 9.30 – trénink vrhů
a hodů u Střední zdravotnické školy
15. května v 9.30 – ukázka běhu
v terénu a orientace v lese
(ZŠ Borovského)
19. června v 9.30 – trénink
sprintů a skoků (ZŠ Borovského)
17. července v 9.30 Veřejný
přebor města Karviné
(ZŠ Borovského)

Přehled aktuálních výběrových řízení vyhlášených v Horníku č. 12
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz. Výběrová řízení/Horník speciál.
Investice stavební (ISTAV)
Investice
strojní (ISTR)

Samostatná výběrová řízení
Společná výběrová řízení

Opravy stavební (OSTAV)
Opravy strojní (OSTR)
Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)
Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)

684, 695, 509, 510, 511,
512, 703, 141

Tipy Horníka

KARVINÁ

nejslavnější Shakespearovou
inscenací Romeo a Julie.

Klasika
Jedinečným hereckým koncertem
s působivými maskami i fantaskní
scénou pokračuje v sobotu 9.
dubna projekt Za kulturou v každém
věku podpořený Nadací OKD.
Cirkus trochu jinak se od 17 hodin
představí ve velkém sále kulturního
domu s netradičně zpracovanou

Přednáška
Autor literatury faktu Milan Zach
Kučera chystá na středu 13. dubna
přednášku ve Středisku hudby a
umění Regionální knihovny Karviná
ve Fryštátě. Od 17 hodin bude hovořit na téma největších tajemství
německé Třetí říše.

Fotografování
Wildlifephoto, aneb Fotografování
divoké zvěře. Na toto téma bude
hovořit fotograf Silvestr Szabó
v úterý 12. dubna od 17 hodin v
malém sále městského kulturního domu. Přítomní se dozví, jak
správně nastavit fotoaparát, zvolit
příhodné místo, s čím počítat nebo
čemu se vyhnout.
uzi

Nadace

OKD
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www.nadaceokd.cz

Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí

Po zkušenostech
s minoritami a uprchlíky
ve vlasti se začala
věnovat sociálně
vyloučeným v projektu
uskutečňovaném
za podpory těžařské
nadace v karvinských
ulicích

li jí sympatie. „Existuje určitá jazyková bariéra, ale snažím se organizovat výtvarnou činnost, hry i další aktivity. Někdy jen tak kecáme,
jindy děláme matematické cvičení.
Taky čteme, píšeme, hrajeme karty,
kreslíme,“ zakončila Federica, která věří, že si na ni karvinští Romové
ještě za čas vzpomenou. Třeba až
budou psát písmena nebo čísla,
která se spolu naučili.
Radek Lukša

FOTO: Radek Lukša

Fede, ta Italka dobrovolnice

Vysloužilý havíř Peter Adamec jako školník u jednoho ze stanovišť.

Naše ulice v „ghettu“

FOTO: Slezská diakonie

KARVINÁ – Tam chcete? Katastrofa!
Těmito slovy spolucestující v přímém vlaku Praha – Karviná počastoval Federicu Longis poté, co během řeči nadhodila, že jede do hornického města věnovat se sociálně vyloučeným dětem a mládeži.
Italská dobrovolnice, nedbajíc jeho
varování skočila rovnýma nohama
do projektu s názvem Naše ulice,
který Slezská diakonie uskutečňovala na „šestce“ za podpory těžařské nadace.
„Dětmarovická elektrárna mi
připomněla Springﬁeld ze seriálu
The Simpsons, poprvé jsem viděla
socialistickou architekturu v podobě panelákových sídlišť a teprve tady
jsem se něco dozvěděla o šachtách
a uhlí,“ popisovala Federica pocházející z Valle d´Aosta. Absolventka
jazykového studia na turínské univerzitě se vypravila do ČR na rok
v rámci EDS (Evropské dobrovolnické služby) a nastoupila do střediska ON LINE Karviná.
„Strašně ráda pracuji s dětmi
a dospívajícími, zajímám se o sociální a politické dění, rozdíly mezi
lidmi, jejich kulturami, jazyky.
Speciálně skupiny, které v Evropě
nazýváme minoritami. A proto
jsem se rozhodla zapojit do projektu pomáhajícího v Karviné převážně Romům,“ líčila dobrovolnice. Doma v Turíně žila v multi-

Zapojila se i italská dobrovolnice Federica Longis.

„Zpočátku jsem
nedokázala vstřebat,
jak šesti- sedmileté
děti mohou debatovat
o sexu nebo dokonce
kouřit,“ líčila Federica
první chvíle v KA-6.
kulturním prostředí, angažovala se ve prospěch lidí prchajících
z Afriky, věnovala se hendikepovaným dětem...
„Na nějaké happy endy z českého prostředí je brzy, jsem tu teprve
od září. Za velký úspěch považuji
například to, jak se pětiletý Alex se
mnou naučil psát písmeno A. Nebo
jak podobně stará Natálie dokáza-

la dávat dohromady čísla a písmena
včetně svého jména. Pro někoho je
to maličkost, pro mne hodně,“ řekla Federica. Ta se v Karviné 6 řídila heslem: Lepší budoucnost je pro
každého z nás – jen na tom musíme
zapracovat!
Místní ji pojmenovali „Fede, ta
Italka dobrovolnice“ a vyjadřova-

Smysluplné trávení volného
času především ve formě aktivit
obsahujících pohyb, kreativitu
a získávání vědomostí. To byl
smysl projektu Naše ulice, jejž
Slezské diakonii vloni podpořila
Nadace OKD. Zapojilo se do něj
102 dětí a dospívajících. Část
programu vycházela z požadavků a přání cílové skupiny,
další část terénní pracovníci
předem nadeﬁnovali tak, aby
propojila zdejší komunitu napříč
generacemi (uklízela se veřejná
prostranství, proběhl turnaj
ve fotbale, promítání ﬁlmů, fungovala pouliční čajovna a kavárna, opékaly se párky, nejmenší
děti měly překážkovou dráhu...).
Mezinárodní dobrovolnice byla
v projektu něco jako bonus.

Slezská diakonie v Karviné 6 uskutečnila projekt v sociálně vyloučené lokalitě.

Od práce s potřebnými po kostelní punk style
Za osobnost měsíce
dubna vybrala NOKD
aktivního člověka
známého nejen
z karvinské kulturní
Iniciativy Dokořán –
Daniela Cieślara

Nezapomněli jsme na něco?
Bylo by smutné, kdyby se aktivity
člověka daly popsat jen několika
řádky. Mám jich ještě trochu více,
ale z těch, které mi dělají velkou radost, to jsou třeba pravidelná hraní
s přáteli v restauraci Ovečka, kde
zpíváme známé hitovky. Je to takové spontánní a milé. Před časem
mi manželka koupila cajon, což
je perkusní hudební nástroj, takže hraji i v kapele zpěváka Adama

FOTO: Radek Lukša

KARVINÁ – Charismatický mladý muž, který svoji profesní kariéru začínal jako terénní pracovník v Renarkonu. Poté založil
ve Slezské diakonii nízkoprahový klub On-line a věnoval se práci s mládeží. Nyní v Armádě spásy vede Domov Přístav pro osamělé seniory bez domova. Toto je jen
stručný výčet jeho profesí. Daniel
Cieślar je velmi akční člověk.
Mimo jiné je i členem Iniciativy
Dokořán, která organizuje řadu
nejrůznějších akcí. A aby toho nebylo málo, angažuje se i ve Farním
sboru Slezské církve evangelické.

dili třeba na bazén, jezdím s nimi
na fotbalové zápasy, tréninky,
s manželkou Darinou rádi chodíme do divadla i minikina. Minulý
týden jsme si vyjeli do Prahy
na křest CD Báry Polákové a bylo
to super.

Daniel Cieślar při jedné ze svých oblíbených aktivit.
Bubíka. Rád bych více sportoval,
ale jsem po úrazu, který mi nedovoluje rychlejší pohyby. Proto se
více věnuji zvučení a osvětlování
kulturních akcí po celém kraji.
Dane, jak to všechno stíháš?
Nevím, nějak to zatím jde. Ale je
pravdou, že v jednom týdnu mám
jenom dvě tři hodinky volna. Ty se
snažím využít třeba k saunování,
nebo se prostě jen tak projdu městem, dám si kafe. Taky se musím
přiznat, že si pomáhám kalendářem, abych to stíhal.
Máš dvě malé děti, co rodina?
Děti a manželka jsou pro mne tím
nejdůležitějším na světě. Často nevím, čemu mám dát přednost, nicméně uvědomuji si to čím dál tím

více. Přes léto je to náročné, jelikož jsem buď v práci, anebo někde
na akci. Zvučím, organizuji nebo
hraji. Někdy dokonce všechno najednou. Jestliže to jde, tak beru
děti s sebou. Ale mimo sezonu je
to v tomto ohledu lepší. Snažím se,
abychom s dětmi pravidelně cho-

Čím tom je, že jsi tak angažovaný?
Zdrojů je několik. Ale hlavně je
to ve mně, mám takový temperament. Snad jsem to zdědil po rodičích, kteří jsou úplně stejní. Neumím říkat ne. Když vidím nějakou potřebu či práci, tak
jdu a udělám to. Nečekám moc
na druhé, až je to trkne. Baví mě
být s lidmi, tedy když to funguje.
Vyhledávám společnost, kamarádství, srandu.
Můžeš být trošku konkrétní?
Každou neděli hrajeme v kostele, kde to probíhá tak, že kdo přijde, ten hraje. Takový kostelní
punk style. Skoro nezkoušíme, ale
baví nás to. Učíme se improvizo-

Hornické neděle u evangelíků
Otec osobnosti neziskové sféry
měsíce dubna je evangelický farář.
Karvinský sbor SCEAV vede Jan
Cieślar přes třicet let (a chystá se
brzy do výslužby). Jako aktivnímu
duchovnímu pastýři mu za totality
komunistická moc sebrala takzvaný
státní souhlas potřebný tenkrát

k vykonávání kněžské profese, takže
kromě kotelny či vysokopecního provozu působil jako dělník také na šachtě. Nefáral, zastával pomocné práce
na povrchu. S havíři se Cieślar starší
potkával a stále setkává i ve sboru.
V minulosti karvinští evangelíci
dokonce dělali Hornické neděle.

SRDCAŘ SE STAL PŘEDSEDOU
POROTY NA III. ABILYMPIÁDĚ
KARVINÁ – Jen sedm pracovních dní
v OKD zbývalo Josefu Kovácsovi,
když se 22. března zúčastnil třetího
ročníku Abylimpiády. Podruhé –
a tentokrát deﬁnitivně naposledy –
jako patron srdcovkového projektu,
jenž pomohl pořádající SŠ, ZŠ a MŠ
Karviná pořídit pomůcky a další
spotřební materiál pro soutěže.

Soutěžní disciplíny
 Aranžování květin
 Mechanická montáž
 Zdobení kraslic
 Výroba svíček
 Studená kuchyně
 Korálkování
 Malování na skle
 Pletení velikonoční pomlázky
„Opět nechyběl vysloužilý horník,
kombajnér a zástupce směnového
předáka rubáňové party z Dolu
Darkov Peter Adamec,“ poznamenal
Kovács s tím, že účastníků evidovali
na padesát. A to z Třince, Českého
Těšína, Orlové, Frýdku-Místku,
dvou škol z Karviné (Komenského
a Vydmuchov) a polské Pszczyny.
„Premiérová účast zahraniční
partnerské školy nebyla jedinou
novinkou. Poprvé se zapojily i běžné
základní školy z Orlové a FrýdkuMístku integrující v rámci výuky
hendikepované děti,“ pokračovala

ředitelka pořádající příspěvkové
organizace Marie Filipcová s tím, že
cílem je rozšířit Abilympiádu na celý
kraj.
Každý další ročník také podle
ní bývá lepší a kvalitnější. Přibylo
doprovodných akcí, děti a mládež
se bavily například u muzikoterapie, canisterapie či origami. „Už
máme zkušenosti s organizací. Jen
do příštího roku nemůžeme počítat
se Srdcovkou, když máme pana
Kovácse v důchodu,“ podotkla
ředitelka.
uzi

Předseda poroty a patron projektu
Josef Kovács hodnotící výsledky.

Osobní zapojení patrona
Josef Kovács škole, kterou kdysi
navštěvovala jeho hendikepovaná
dcera, získal minigrant na letošní
Abylimpiádu, přiložil ruce k dílu při
její přípravě a stal se i předsedou
poroty hodnotící počínání účastníků.

vat. Touhle zkušeností prošlo hodně muzikantů a mnohdy ani nebyli věřícími. Hráli s námi třeba
několik měsíců či let a pak šli dál.
V rámci studentských klubů, které máme v Agape, u nás probíhají
i jam sessiony. V tomto komunitním centru se schází společenství
lidí spojených evangelickou tradicí a křesťanskou vírou. Ač se jedná
o církevní společenství, v jeho prospěch pracují a akce běžně navštěvují i lidé jiného vyznání či nevěřící. Hudebníkům v našem farním
sboru jsem věnoval i ﬁnanční odměnu spojenou se získáním ceny
Osobnost neziskové sféry 2015
Nadace OKD.
Co letos chystáte v Dokořán?
Co se naší iniciativy týče, byl jsem
jejím vedoucím deset let. Nyní
jsem už druhým rokem „jen“ řadovým členem. Rád pomáhám,
ale zodpovědnost je na novém
předsedovi Jakubovi Bordacsovi.
Nicméně ten směr pokračuje dál.
V dubnu proběhne koncert Pavla

Pro příští ročník už minigrant nedostane; odešel totiž k 1. dubnu
do penze po čtyřiceti letech na šachtě. Naposledy dělal v ČSA závodního
inspektora bezpečnosti práce
a předsedu pravicových odborů.

Helána v Agape, pak už se rozeběhnou akce na Lodičkách. Čili
pravidelný Majáles, Pivní slavnosti, beneﬁční Festiválek a samozřejmě Festival Dokořán. Na ten
letošní například přijede Fast
Food Orchestra, Sto zvířat, Prago
Union a mnoho dalších vystupujících. Nicméně, plánujeme i nějaké
ty dechovky pro starší, anebo cimbálovou muziku.
Koho bys nominoval
na Osobnost neziskové sféry
2016?
To je těžká otázka. Velmi si považuji práce Pavla Sporysche
z Heřmánku anebo mé bývalé kolegyně Jany Ondruškové, která nyní vede středisko On-line
Slezské diakonie. To jsou lidé, kteří práci nedělají jen tak, aby byla
udělaná. Přemýšlí nad ní, hledají možnosti rozvoje. Dělají daleko
více, než se jim řekne, jsou schopni jít i proti proudu. A toto je správný proﬁl člověka, kterého hledáte.
Zuzana Balická, Radek Lukša
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Baníkovci oslavili po pěti letech zisk trofeje

První s druhým bez gólů

Házenkářský Baník získal
posedmé Český pohár,
když ve ﬁnále zdolal
Lovosice nejprve doma
23:18 a pak na severu
Čech 27:26

Důležitým stavebním kamenem
a rozdílovým mužem obou zá-

S celkovým vítězstvím se rovněž pojí ﬁnanční odměna v hodnotě třicet tisíc korun.

HCB OKD Karviná se sedmým triumfem
osamostatnila v čele historického pořadí. Šest
triumfů pak má pražská Dukla.
pasů byl bezpochyby, jak už zmínil lovosický trenér Šuma, brankář Jakub Lefan. Ten v kalendářním roce 2016 nabral obdivuhodnou formu, ze které těží celý tým.
„V odvetě bylo ohromně důležité, že nám Lovosice neodskočily
o víc než tři góly. Po změně stran
už na nich byla vidět nervozi-

V těchto dnech se pohároví
šampioni dávají hlavně zdravotně
dohromady a chystají se na čtvrtﬁnále play off proti Zubří. To začne na Valašsku prvními dvěma
zápasy o víkendu 16. a 17. dubna.
Více informací před startem vyřazovací části přineseme v dalším
čísle Horníka.
Adam Januszek

ta,“ usmíval se karvinský hrdina.
„Nešlo mu dát gól, chytal fantasticky,“ vysekl Lefanovi poklonu
lovosický střelec Jan Landa.
Nadstandardně zachytal i domácí gólman Artur Adamík, paradoxně odchovanec Karviné, který na severu Čech působí od léta
2012. Po prvním zápase si mohl
s Lefanem podat ruce, jelikož oba
bránu doslova zavřeli, což se projevilo i na skóre (23:18). Na domácí palubovce v Lovosicích si také
nevedl špatně, ale jeho spoluhráči se v útoku příliš nepředvedli.
„Naše zakončení bylo opravdu žalostné,“ doplnil trenér Šuma.

Přehled vítězů
Českého poháru v házené
1993 Tatra Kopřivnice
1994 Dukla Praha
1995 Dukla Praha
1996 Dukla Praha
1997 Cabot Zubří
1998 Kovopetrol Plzeň
1999 Dukla Praha
2000 Baník Karviná
2001 Baník Karviná
2002 Baník Karviná
2003–2006 nehrálo se
2007 HCB OKD Karviná
2008 HCB OKD Karviná
2009 Gumárny Zubří
2010 Dukla Praha
2011 HCB OKD Karviná
2012 ASA Lovosice
2013 Cement Hranice
2014 Dukla Praha
2015 HK FCC Lovosice
2016 HCB OKD Karviná

Dva týdny na doléčení šrámů

Oslavy byly velké, šampaňské teklo proudem.

Karviná se sedmým triumfem
osamostatnila v čele historického
pořadí, šestkrát získala Český pohár pražská Dukla. Druhou nejprestižnější tuzemskou házenkářskou soutěž vyhrál Baník po pěti
letech. „Moc bych si přál, abychom tímto triumfem zase nastartovali nějakou slavnější éru karvinské házené,“ přiznal spokojený druhý hrající trenér Lubomír
Veřmiřovský.

Zelené dresy hráčům Doubravy sluší.

Ragbyová reprezentace v Havířově
Ještě nikdy v historii neprohrál
národní tým v nejmladším městě
České republiky, kam se vrací
po dlouhých dvaatřiceti letech

Fotbalisté bodují a přivítali navrátilce

KARVINÁ – Doma s Vlašimí těsně 1:0, na jihu Čech pak aprílová (a to doslova) remíza 4:4. To
jsou poslední výsledky karvinských fotbalistů ve Fotbalové národní lize.
V domácí premiéře (sobota 26. března) tým trenéra
Webera zdolal Vlašim až díky
gólu z páté minuty nastaveného času. Houževnatého a v první půli lepšího soupeře dorazil
Lukáš Budínský po chytrém lobu
svého kamaráda a navrátilce Jana
Růžičky. „Udělal to perfektně, já
se jen snažil hlavou treﬁt bránu.
Naštěstí to za jejich náhradního
brankáře zapadlo,“ řekl nejlepší
střelec Karviné se sedmi góly.

blémům s trenérem se rozhodl
v tomto týmu skončit.
„Karviná pak byla jediná volba. Ve vyšehradském týmu to nebylo úplně ideální, na druhou
stranu i já jsem nebyl úplně v pohodě a nedařilo se mi. Stále jsem
byl s trenérem Weberem i s kluky
v kontaktu a nakonec jsem se rozhodl, že se vrátím a společně budeme pokračovat k našemu cíli
v podobě postupu do Synot ligy,“
potvrdil Růžička.
Pro Jozefa Webera to byla hodně vítaná zpráva, jelikož neustále
musí řešit problémy se sestavou.
Před duelem s Vlašimí se kromě
zraněného Šislera navíc vykar-

toval Sedlák. „Měli jsme tak problém se středem hřiště, který nakonec obsadil Marek Janečka. Ten
od začátku jarní části hrál na pozici pravého obránce, kterou teď
obsadil zpátky Růža,“ odfoukl si
hlavní kouč MFK OKD.

„Bod nakonec bereme, navíc výborně zahráli oba útočníci Urgela s Pospěchem. Ještě deset minut před koncem prohrávali o dva góly. Kdyby mi někdo před
utkáním řekl, že dáme čtyři góly,
tak bych byl přesvědčený, že vyhrajeme. Jenže tentokrát to nestačilo a vůbec poprvé za moje působení v Karviné jsme v soutěžním
zápase tolikrát inkasovali,“ podotkl Jozef Weber, který je u týmu
od poloviny června 2014. Přesně
čtyři góly hráči s logem OKD
na dresech inkasovali naposledy
18. května také toho roku. Kde?
Přece na stejném stadionu. Jen
s tím rozdílem, že tentokrát přivezli bod, protože téměř před dvěma lety tam prohráli vysoko 0:4.
To si ze současného kádru pamatuje čtyři nebo pět fotbalistů.
Další zápas hraje Karviná hned
druhou dubnovou sobotu od 10.15
hodin v nedalekém Třinci, což
značí hutnicko-hornické derby.
Poslední vzájemný zápas na tamním stadionu Rudolfa Labaje vyhráli „horníci“ 3:1. Jak to dopadne tentokrát, bude známo krátce
po sobotním poledni.

Málo vídaný průběh
na Střeleckém ostrově
První duben je historicky spjat
s různými žerty a zajímavými situacemi. Právě v tento den se karvinští hráči představili v Českých
Budějovicích a název jejich stadionu dostál svému jménu – osm gólů
na Střeleckém ostrově, po čtyřech
na každé straně to jasně dokazuje.

Česko vs. Chorvatsko
v sobotu 9. dubna ve 14
hodin. Vstupné 100 Kč,
studenti a důchodci
50 Kč, děti do 15 let
mají vstup zdarma.
„A to je opravdu velmi dlouhá
doba. Jsme moc rádi, že se u nás
představí český národní tým. Je to
určitý dárek k našemu padesátiletému výročí od založení,“ pronesl
viceprezident RC Havířov a sekretář
organizačního výboru Karel Gaman.
Havířovské hřiště sice nesplňuje
přísné požadavky evropské federace (krytou tribunu a sedačky),
ale k už zmíněnému výročí získalo
výjimku.

Adam Januszek

Problémy se sestavou
(snad) vyřešeny

Domácí jarní zápasy
MFK OKD Karviná
MFK OKD Karviná

Společně s vítězstvím se po zápase řešil opětovný návrat pravého obránce zpět do Slezska.
V zimě se totiž Růžička rozhodl z rodinných důvodů klub
opustit a vrátil se zpět do Prahy.
Nakonec si našel angažmá u nováčka z Vyšehradu, ale kvůli pro-

HAVÍŘOV − Příznivci ragby, zbystřete!
V sobotu 9. dubna od 14 hodin
se na hřišti u havířovské Městské
sportovní haly uskuteční mezistátní
utkání ME divize 2A mezi Českou
republikou a Chorvatskem. Poslední
oﬁciální reprezentační zápas, který
přivítal Havířov, se datuje k roku
1984, neoﬁciální pak k roku 1986.

Reprezentace se v Havířově
představila v padesátileté historii
RC Havířov pouze pětkrát a pokaždé vyhrála. „Kéž by to platilo
i po sobotě,“ zasmál se Gaman
a upřesnil, že pouze jeden zápas byl
neoﬁciální. „To se psal rok 1986.
O dva roky dříve pak reprezentace
Československa porazila Polsko těsně 4:3,“ lovil v paměti. Vůbec první
zápas se pak uskutečnil v roce 1969
a bylo to rovněž s Polskem.
Pro národní tým to však nebude
první ostrý zápas v tomto kalendářním roce, jelikož sérii dvou jarních
utkání v rámci již zmíněného ME
divize 2A zahájil první dubnovou
sobotu v Izraeli, kde zvítězil přesvědčivě 40:19 a dostal se do čela
pětičlenné skupiny před Švýcarsko.
V Havířově se na utkání
s Chorvatskem těší a představitelé
RC Havířov zároveň doufají, že se
dětem, které mají vstup do
15 let zdarma, ragby zalíbí. „Přece
jen nemáme tak velkou základnu,
takže by bylo fajn, kdyby někoho
ragby zaujalo natolik, že by to chtěl
zkusit v našem klubu. Samozřejmě
bychom rádi také přitáhli do ochozů
více fanoušků na ligové zápasy
mužů,“ podotkl závěrem Karel
Gaman. Předprodej vstupenek
probíhá na sekretariátu RC Havířov
na ul. Astronautů 2 v kanceláři č. 8
a také v centru města na náměstí
Republiky v Optice Aquila.
aja

Momentka z vítězného gólu proti Vlašimi v páté minutě nastaveného času.

16.4. s FK Baník Sokolov (17.00)
20.4. s MFK Frýdek-Místek (17.00)
30.4. s SK Sigma Olomouc B (17.00)
14.5. s FC MAS Táborsko (17.00)
21.5. s FK Pardubice (17.00)

FOTO: archiv Česká ragbyová unie

MFK OKD Karviná dál
tvrdě bojuje o postup
mezi českou elitu.
V Českých Budějovicích
však během jediného
zápasu inkasoval
tým víc než polovinu
dosavadních gólů

zápas s Petřvaldem lákal i fanoušky,
kterých v krásném počasí dorazilo
opravdu dost. „Čekal jsem to. Hrály
proti sobě dva nejlepší týmy a lidi se
už asi na fotbal po zimě těšili. Škoda
jen, že hra nebyla oboustranně moc
pohledná,“ uzavřel Petr Kuzník.
Zajímavostí soutěže určitě
je anulování všech podzimních
výsledků suverénně nejhoršího
týmu Sportingu Orlová na základě
rozhodnutí disciplinární komise OFS
Karviná, s čímž úzce souvisí zrušení
všech jarních zápasů. V překladu
to tedy znamená, že v každém kole
bude mít jeden tým zápasové volno.
Druhý dubnový víkend to připadne
na Doubravu, kterou tak čeká další
zápas až 16. dubna s Lokomotivou
Louky a opět v domácím prostředí.
Příjemnou zprávou pro vedení
klubu také byla v předchozích dnech
informace z Nadace OKD, která
díky minigrantu Srdcovka přispěla
částkou 11 000 Kč na sportovní
vybavení všech klubových brankářů.
Zařídil ji Martin Boček z lokality Lazy
DZ 1.
aja

FOTO: Adam Januszek

Faktor Lefan

DOUBRAVA – Už tři jarní kola mají
za sebou týmy v nejnižší fotbalové
soutěži – okresním přeboru. Hráči
Doubravy pod vedením trenéra
Petra Kuzníka však pouze dvě a získali v nich čtyři body za jednu výhru
(v Horních Bludovicích 4:1) a jednu
remízu. V neúplné tabulce jim patří
druhé místo se čtyřbodovou ztrátou
na TJ Petřvald.
„Právě s Petřvaldem jsme v rámci
jarní domácí premiéry remizovali
0:0. Ani jeden tým nebyl výrazně
lepší a bezbranková remíza tak
po nepříliš pohledném průběhu
odpovídá. Pro nás však nic neřeší
a musíme čekat na nějaké jejich
zaváhání,“ podotkl po zápase
trenér Baníku OKD Doubrava,
čímž naznačil, že by se opět chtěl
s týmem pokusit soutěž vyhrát
a postoupit výš. Mimochodem,

FOTO: Miroslav Vintrich

KARVINÁ – Letmý závan starých
časů? Možná! Karvinští házenkáři s jedním z nejmladších kádrů
celé extraligy získali nejen Český
pohár, ale i respekt ostatních soupeřů. To se před vrcholem sezony
v podobě play off bude hodit.
„Je to krásný pocit, dovézt
do Karviné po delším čase zase nějakou trofej. Všem patří velký dík,
hlavně fandům, kteří nás přijeli
povzbudit i k odvetnému zápasu,
přes celou republiku,“ zářil krátce
po ﬁnále šampaňským osprchovaný prezident a hrající kouč v jedné
osobě Roman Farář. Jeho protějšek
Vladimír Šuma uznal, že Karviná
vyhrála zcela po zásluze. „V obou
ﬁnálových zápasech nás vychytal
brankář Lefan. Hlavně v domácím
prostředí jsem od některých svých
hráčů očekával větší důraz v útočné fázi,“ pokrčil rameny.

Baník OKD Doubrava bude
na jaře čekat na zaváhání
vedoucího Petřvaldu, se kterým
hrál v domácím prostředí první
dubnovou sobotu

Češi v akci! Ragbisty čeká domácí utkání s Chorvatskem.
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